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Hortulanus Witte in de Oude UB 

Hortus botanicus organiseert kleine tentoonstelling over 

grote tuinman 

 

Vanaf vrijdag 19 augustus tot en met vrijdag 3 november 2016 is in de Oude 

UB aan het Rapenburg in Leiden een kleine tentoonstelling te zien over een 

onbekende maar bijzondere man: Heinrich Witte. Witte was hortulanus in de 

Hortus botanicus Leiden van 1855-1898. Dit betekende dat hij meer dan 

veertig jaar verantwoordelijk was voor het dagelijks reilen en zeilen van de 

tuinen en kassen  

Tentoonstelling 

De tentoonstelling in de Oude UB staat in het teken van H. Witte en zijn hortulanusschap in Leiden. In de opstelling is 

een selectie te zien van boeken en foto’s van en over H. Witte, afkomstig uit de verzameling van Daan Smit en van de 

Hortus botanicus Leiden. Het wordt gecompleteerd met een kleine opstelling van kunstenares Jops Jacobs en werk 

gemaakt door leden van de Nederlandse vereniging van Botanisch kunstenaars. Bezoekers kunnen iedere werkdag 

van 8.00 – 18.00 uur gratis de Oude UB bezoeken. 

Witte en Japan 

De tentoonstelling komt tot stand in het kader van het Von Siebold gedenkjaar dat in 2016 in de Hortus wordt 

gevierd. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Von Siebold overleed. In de Leidse botanische tuin zijn nog steeds vijftien 

planten van de Duitse arts en ontdekker te zien. Heinrich Witte was een van de grote promotors van Von Siebold en 

de planten die hij in 1830 introduceerde in Nederland. Veel hiervan waren totaal onbekend en Witte heeft heel veel 

geschreven over de toen nog net nieuwe planten uit Japan en China zoals de hosta en hortensia.  

‘Ik eindig met den wensch dat de Victoria regia (..) jaren achtereen, inzonderheid de inwoners onzer Akademiestad 

moge aanmoedigen, den Hortus, die steeds voor iedereen toegankelijk is, herhaaldelijk te bezoeken.’ 

H. Witte in 1872 over Victoria amazonica (toen nog V. regia) en bezoek aan de Hortus botanicus Leiden.  
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