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COLLEGIAAL 

Leiden Marketing nodigde op 11 en 12 oktober 2014 BFTP uit op een 
ontdekkingstocht te land en te water doorheen de oudste universiteitsstad van 
Nederland.  Leiden, de stad van de Gouden Eeuw,  heeft een prachtig historisch 
centrum en telt niet minder dan 14 musea. Je ontdekt de stad, die zichzelf terecht  
“stad van ontdekkingen” noemt,  via de Leidse Loper, een bewegwijzerde wandeling 
langs 30 bezienswaardigheden.  Leiden is daarenboven een aangename winkelstad, 
vooral tijdens de “verrassende winkelweekends” (het laatste weekend van elke 
maand).  
Peter Wijnen verzorgt de public relations van de stad en zorgde vakkundig voor de 
coördinatie van ons bezoek.  
Een fotoverslag en twee videofilms van het bezoek vind je op de website van BFTP  
http://www.bftp.be/nl-be/agenda-bftp/agenda-6.aspx 
 

 
 

****  
EEN VERZET(JE) IN LEIDEN? 
 
Een verzetje nodig? Dan is 
Leiden de ideale plaats! Gelegen 
in de provincie Zuid-Holland (NL) 
ben je er op nog geen 2 uurtjes 
rijden. Leiden heeft, ondanks zijn 
kleinschalig karakter, binnen de 
omwalling alles om je te bekoren 
als een grootstad. Onmiddellijk 
kom je er terecht in een idyllische 
omgeving met veel groen en tal 
van grachtjes en vesten die de 
stad doorkruisen. Het is dan ook 
bijna onvermijdelijk om je per 
bootje door de stad te laten varen 
en op een rustige manier alles 
eens anders te bekijken. Zeker op zaterdag is dit de moeite waard als de talrijke 
kramen van de wekelijkse markt zich verdringen op de smalle straten langs de 
grachten en op sommige plaatsen letterlijk bijna over het water hangen. 
 
Wil je het rustig aan doen, kan je met het openbaar vervoer gemakkelijk de stad 
bereiken. Het station ligt op loopafstand van het centrum. Maar ook met de wagen is 
er geen enkel probleem: parkeermogelijkheden genoeg langs alle invalswegen en 
alles direct aan de omwalling zodat ook hier de loopafstand beperkt blijft. Wat 
moeilijker te been? Neem dan de parking Haagweg. Van hieruit brengen 
pendelbusjes (op gas!) je op regelmatige basis naar en van het centrum. 
 
De geschiedenis van de stad gaat ver terug, maar Leiden is voornamelijk bekend 
omwille van zijn verzet tegen de Spaanse overheersing in de 16e eeuw. In 1574 
vluchtten de Spaanse troepen en deze bevrijding, gekend als ‘Leidens ontzet’, wordt 
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tot vandaag jaarlijks op 3 oktober als een groot volksfeest gevierd. Het verhaal gaat 
trouwens dat Leiden als beloning voor dit verzet zijn universiteit heeft gekregen. 
Sinds 1575 is de universiteit niet meer weg te denken uit de stad en daarmee is het 
ook de oudste universiteit van de Noordelijke Nederlanden. Talrijke historische 
gebouwen zijn eigendom van de universiteit waaronder de sterrenwacht uit de 19e 
eeuw en de zeer bekende botanische tuin Hortus Botanicus. Sinds 1590, toen 
Carolus Clusius de tuin stichtte, bracht men hier zeer uiteenlopende uitheemse en 
onbekende gewassen samen. Het geeft een unieke verzameling planten van over de 
hele wereld die zeer de moeite waard is om te bezoeken. 
 
Verbazingwekkend is dat Leiden 
zo’n 2800 monumenten telt. 
Gezien de oppervlakte van de 
stad kan je dus letterlijk spreken 
over één ‘monumentaal centrum’. 
Opvallend zijn natuurlijk de 
windmolens (hoe kan het ook 
anders in Nederland), maar zeker 
ook de talrijke grote kerken, 
stadspoorten en bruggen. Minder 
opvallend (‘wie zoekt die vindt’ is 
hier het juiste spreekwoord) is de 
Burcht. Een verhevenheid middenin het centrum, daterend uit de Middeleeuwen en 
bekroond met een ronde vesting, is net hoog genoeg om een mooi uitzicht op de 
hele stad te bieden. En heel speciaal voor de stad zijn de ‘Leidse hofjes’, 35 in totaal, 
bijna allemaal in de binnenstad gelegen. Dit zijn gesloten binnenplaatsen omzoomd 
door een beperkt aantal kleine woningen en opgericht door weldoeners in vroegere 
tijden als beschutting of werk van barmhartigheid. Momenteel zijn het stuk voor stuk 
uitzonderlijk rustige plaatsjes waar de tijd bleef stilstaan. Een speciale wandeling (te 
verkrijgen in het Visitor Centre) voert langs 12 van deze hofjes. 
 
Leiden kan ook prat gaan op zo’n 14 musea, allen op 
loopafstand van elkaar en met een zeer gevarieerd 
aanbod: oudheidkunde met de nodige 
dinosaurusskeletten, schilderwerken van Rembrandt 
en Lievens, poppen en cultuur uit Indonesië, de 
medische geschiedenis (met zeer oude originele 
manuscripten over de anatomie van de mens) of een 
reis door het lichaam van de mens, oude 
wetenschappelijke instrumenten, Egyptische, 
Griekse en Romeinse relicten, volkskunde, objecten 
uit Japan, ... Workshops en speciale evenementen in 
het weekend zorgen dat ook de jonge bezoeker hier 
aan zijn trekken komt! En ook ’s avonds kan je je 
cultuur verrijken in één van de kunst- en 
cultuurhuizen van de stad of in de Leidse 
Schouwburg, de oudste schouwburg van Nederland 
met een schitterende inrichting uit de 19e eeuw! 
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Combineer dit alles met de uitgebreide shoppingmogelijkheden in de binnenstad en 
de talloze restaurants en cafés en je bezoek kan niet meer stuk!  
 
Leiden is ook een goede uitvalsbasis om het ‘groene hart’ van Nederland te 
ontdekken. Men zit middenin de Bollenstreek wat je in het voorjaar prachtige zichten 
op de tulpenvelden geeft. Op korte rij-afstand van de stad kan je Keukenhof vinden 
met een prachtige verzameling aan tulpen, hyacinten en andere voorjaarsbloeiers. 
Zee en zand kan je ontdekken in Katwijk of in Noordwijk en in het Vogelpark 
Avifauna in Alphen aan de Rijn ontmoet je de meest bijzondere vogels uit alle 
werelddelen. Watersportmogelijheden zijn er op het Braassemermeer en de 
Kagerplassen. Of ontdek het aardewerk in Delft of Gouda. 
 
Je merkt vanzelf dat Leiden een aanbod heeft dat je onmogelijk op één dag kan 
doen. Eéndagsbezoekers zullen dan ook een keuze moeten maken. Ofwel neem je 
een weekendje of arrangement in één van de vele hotels en bed & breakfasts die de 
stad rijk is. Voor elk budget is er wel een mogelijkheid!  
 

I.S. 
 
 

***** 
 
 
 
DE LEIDSE LOPER 
 
   
Leiden: een stad van ontdekkingen noemt 
ze zich zelf, waar Rembrandt van Rijn 
werd geboren, waar einde 17e eeuw in de 
Hortus Botanicus de eerste tulp werd 
geplant, waar de Pelgrim Fathers 
verbleven tot ze naar de VS uitweken, de 
verzorgingsstad voor de omgeving, de 
stad met de oudste universiteit (1575) en 
de oudste schouwburg (1705) van 
Nederland, een stad met 14 musea en 
2800 monumenten, hofjes, kerken, 
molens, stadspoorten, historische 
gebouwen. De binnenstad is één museum; deze overvloed is op loopafstand in één 
stad te beleven. Dat is LEIDEN. 
 
De gemiddelde toerist wordt bij zijn bezoek bij de hand gehouden door een 
sympathieke begeleider: de LEIDSE LOPER, een wandelroute ondersteund door 
brochure en informatieborden in de stad. Met deze ‘loper’ kan je een groot aantal 
bezienswaardigheden binnen en relatief kleine cirkel bezoeken. 
 
De stad heeft de vorm van een carré met barokke krullen aan de rand. De contouren 
zijn vandaag nog dezelfde als die van de 17e eeuw: de stad is het gebied binnen de 
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singels, de watergrenzen. De binnenstad is dan weer doorkerfd met grachten en 
kanalen, met 88 bruggetjes als gekromde dromedarisruggen, liggend aan de splitsing 
van de Oude en Nieuwe Rijn. Tien stadspoorten gaven toegang tot de stad; vandaag 
zijn er nog twee overgebleven, de 
Morspoort en de Doelenpoort. 
De 13 verdedigingstorens zijn zo goed als 
opgevreten door de tijd. Op de spits staan 
molens, de Stellingmolen De Vlak uit 1743 
en de Molen De Put uit de 17e eeuw, een 
standaardmolen met de spil in de kast die 
360 ° kan draaien; ze zijn wat hoger 
gebouwd om de wind op te vangen. 
 
Duizenden fietsen liggen aan de ketting en 
nog meer fietsers zijn druk in de weer. Dat 
Leiden een universiteitsstad is ziet het kleinste kind, men zegt 30.000 studenten, die 
als ze niet over hun studieboeken hangen zich ook aan aardse genoegens tegoed 
willen doen. Veel jonge mensen brengen een levendige, gezellige sfeer in een stad. 
Het geluk zit mee, want twee keer per week is er markt (woensdag en zaterdag). Dat 
brengt mensen op de been aan winkels en kraampjes voor eten, drinken, kleren, 
handwerk: een mierennest van activiteiten. De stad leeft. 

 
Leiden was een textielstad van de 14e en vooral in de 
18e eeuw. De LAKENHAL is prestigieus gebouwd in 
Hollands classicistische stijl in bak- en natuursteen. Het 
overdekte binnenplein was de keurhal voor het Leidse 
laken. Nu is het een museum voor oude en moderne 
schilderkunst van ene Rembrandt van Rijn, Jan Steen, 
Lucas van Leyden. 
 
De MORSPOORT was een verbinding van de Oude 
Haven waar zeilschepen tot 1850 de goederen met 
platbodems tot in de binnenstad vervoerden. Ook hier 
durfden de handelaars wel eens sjoemelen. Vertrouwen 
is goed, controle is beter; dus werden in de WAAG 
(1455) de goederen (graan, wijn, bier) precies gemeten 
met een ‘pint’ als maat. 
De kraan voor het overladen van de goederen is 

verdwenen. Hier wordt nog op 3 oktober met witbrood en pepernoten het ontzet van 
Leiden herdacht.  
Overal verspreid zijn er huizen met trapgevels uit de 17e eeuw met horizontale lijnen 
en decoratieve speklagen. 
 
In de Gouden Eeuw had Leiden 180.000 inwoners, meer dan Amsterdam met 
50.000, de stad floreerde, de rijke burgers wilden hun hemel op aarde verdienen. 
Daarom bouwden ze kleine woningen binnen een ommuring, met het nodige comfort 
van toen voor de armeren, in ruil voor een dagelijks gebed voor de weldoener en de 
verplichting zich éénmaal per maand te wassen. ’s Nachts werden de poorten 
gesloten. Vandaag zijn het geliefde huurwoningen voor senioren, die hier voor een 
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400-500 € wonen in een oase van rust midden in de stad. 35 HOFJES, bv. het Hofje 
van Jan Persijn, gerestaureerd in 1979, liggen verspreid in de binnenstad. 

 
Waar Leiden zich wel onderscheidt zijn de 
MUURGEDICHTEN, over heel de stad 
verspreid op de huisgevels aangebracht in 103 
verschillende talen, met vertaling in het 
Nederlands en Engels. Ben Wollenkamp van de 
Stichting Tegenlicht realiseerde dit initiatief in 
1992, om de vreemdelingen te verwelkomen. 
 
De bekendste inwoner van Leiden is wel 
REMBRANDT VAN RIJN geweest. Geboren in 
1606 in een welgesteld, hard werkend gezin, 

werkte hij weliswaar een tijdje in zijn geboortestad, ging in de leer in Amsterdam, 
keerde weer naar Leiden, maar wist, dat om aan PR te doen en opdrachten binnen 
te rijven hij korter bij de zon moest gaan staan; in Amsterdam. Hij was een veelzijdig 
kunstenaar: etsen, zelfportretten, landschappen, grote doeken zoals de Nachtwacht 
met zijn beroemde licht- een schaduwlijnen; een grootmeester en vernieuwer.  
 
De WITTE-NONNENKAPEL werd 
gebouwd, toen in 1575 Leiden een 
protestantse universiteit kreeg. Ook nu 
nog wordt ze gebuikt voor 
hoorcolleges, ceremoniële, officiële 
gelegenheden. De meeste leden van 
de Koninklijke familie hebben hier 
gestudeerd. Graag vertelt de gids het 
sappige verhaaltje van de 
‘zweetkamer’, waar de studenten 
angstig hun beurt afwachtten voor het 
examen. Dat hoort erbij. 
 
De BURCHT aan de zijarmen van de Rijn uit de 13e eeuw werd gebouwd op een 
verhoging. Ja, driekwart van Nederland ligt onder de zeespiegel. Je zou voor minder. 
Bescherming kon ze niet bieden; dan maar er een stadspark van gemaakt. 
 
In 1573 werd Leiden belegerd door de Spanjaarden; ze werden verdreven doordat 
het gebied onder water werd gezet. Deden de Belgen dat in de Groote Oorlog aan de 
IJzer ook niet? Een mooie legende vertelt, dat een kleine weesjongen het verlaten 
Spaanse kamp binnendrong, de belegeraars waren overhaast vertrokken want in de 
schans stond nog een klaargemaakte maaltijd van wortelen, uien, vlees en 
pastinaken op het vuur, die "hutspot" genoemd zal worden. De pot is nog te zien in 
de Lakenhal.  
De watergeuzen drongen op 3 oktober 1573 de stad binnen en brachten haring en 
witbrood mee voor de bevolking. Leiden werd ontzet en vandaag nog eten de 
Leidernaars op hun stedelijke feestdag 3 oktober hutsepot, haring en witbrood.  
Si non e vero, e… 
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De vijfbeukige gotische PIETERSKERK met twee ronde torens werd gebouwd in 
1121 en vele keren uitgebouwd. Sint-Pieter kreeg de sleutels voor het Koninkrijk: de 
twee gekruiste sleutels prijken nu nog op het stadswapen van de Leiden, de 
‘sleutelstad’. 
De kerk is nu een ruimte voor evenementen en ceremonies. Interessant zijn de 
grafstenen van de protestantse Vlamingen, die massaal voor Alva op de vlucht 
sloegen en hun geld en kundigheden naar het Noorden meenamen en deze streken 
tot een hoge bloei brachten. De ‘rijke stinkerds’ werden onder de kerkvloer begraven; 
lijklucht inbegrepen. 
 
Het STADHUIS heeft een zeer lange, 
monumentale classicistische gevel met 
hoge torens, waarin een beiaard 
weerklinkt, want na het beleg en 
ontzetting volgde een bloeiperiode. 
 
De PELGRIM FATHERS, waren 
Puriteinen die in begin 17e eeuw 
oordeelden dat de Engelse staatskerk de 
Reformatie niet ver genoeg had 
doorgezet. Tussen 1609 en 1620 weken 
ze uit naar Nederland, om aan de religieuze vervolging te ontkomen. John Robinson 
was hun leider-predikant. Maar ook Nederland was te libertijns, omwille van de 
protestantse vluchtelingen uit Vlaanderen en de Hugenoten uit Frankrijk. Zodoende 
week een groot deel met de Mayflower in 1620 uit naar de VS (Massachusetts). J. 
Robinson bleef en werd begraven in de Pieterskerk; een gedenkteken herinnert nog 
aan hem. De voorouders, en dat is misschien minder bekend, van een aantal VS-
presidenten zijn afstammelingen van de Pelgrim Fathers, Grant, Taylor, Roosevelt, 
Busch Sr. en Jr. 
 
RAPENBURG, aangelegd rond 1200 was in de 17e eeuw de voornaamste gracht van 
Leiden, zeg maar de chicste, want rijke handelaren, kooplui en notabelen woonden 
er, zoals de medicus Boerhaave, de Japanvorser Van Siebold; leden van de 
koninklijke familie ook toen ze hier studeerden. De statige huizen stralen nog altijd 

grandeur en noblesse uit. 
 
In het BOERHAAVE MUSEUM voor 
Geschiedenis, Natuurwetenschappen en 
Geneeskunde staan talloze toestellen, 
microscopen, anatomische preparaten op 
sterk water in vitrinekasten, de slingerklok 
van Chr. Huygens, het kwadrant van 
Snellius om de afstanden tussen de 
steden te meten tot op 99% juist. Allemaal 
wereldtop en een weerspiegeling van de 
stand van de wetenschap. Moet men  
gezien hebben. 

 
In het MUSEUM VAN OUDHEDEN leert men de cultuur van de Grieken en 
Romeinen. Er zijn mummies in basaltkisten van de Egyptenaren, de sarcofaag van 
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Almes, de beheerder van de graanschuur. Er staat zelfs een deel van de Egyptische 
tempel uit Abu Simbel, n.a.v. de bouw ven de dam van Assuan. 
Er is zoveel. 
 
Een aparte ervaring is een BOOTTOCHT met ‘ de voeten droog in een elektrische 
boot’. Vanuit kikvorsperspectief zie je meer en anders. Met 88 (ophaal)bruggen is 
Leiden de stad met het meeste water in Nederland: 28 km singels, grachten en 
kanalen binnen de poorten. Alsjeblief.  
Het water is 1,5 tot 3 meter diep, dus geschikt voor platboten en drinkklaar helder; 
geen rotzooi in het water. 
Boven zie je de drukte van de zaterdagmarkt; mensen overleggen, keuren en kopen, 
eten en vooral uitvoerig praten; je ziet fietsers in alle richtingen en veel studenten en 
ander jong volk. 
Je vaart voorbij levensechte woonboten, groot in aantal. De woningnood is zo groot, 
dat waterratten op het idee gekomen zijn, om op een boot in het water te gaan 
wonen. Belastingvrij, weet je wel, maar wel piekfijn onderhouden (dat moet); 
sommigen zijn uitgegroeid tot heuse villa’s.  
Je ziet vele originele huisjes, Hollandser kan niet meer en nauwelijks leegstand.  
Met een zucht van verlichting ga je dan weer aan wal en wil de stad verder 
verkennen; er is nog zoveel…. 
Perpetuum mobile. 

M.W. 
 

 
 
 

***** 
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LEIDEN, TUSSEN WETENSCHAP EN KUNST 
 
Als citytripbestemming is Leiden een nobele onbekende. Toch herbergt deze 
universiteitsstad verscheidene pareltjes van topkwaliteit. We denken hierbij aan het 
Naturalis Biodiversity Center, de Hortus Botanicus, het Sieboldhuis, het Boerhaave 
Museum en het museum De Lakenhal om er maar enkele te noemen. 

'Laecken-Halle 
 “Dit museum is de ideale startplaats 
voor een Leidse citytrip”: zo ontving 
onze gastvrouw Marike Hoogduin ons 
in de inkomhal. “Je vindt hier immers 
een groot aantal voorwerpen die te 
maken hebben met de geschiedenis 
van de stad Leiden, of voorwerpen die 
gerelateerd zijn aan de stad”: zegt ze 
met kennis van zaken. Vervolgens gaf 
ze uitleg bij de classicistische gevel, 
een beetje verstopt door de glazen 
overkapping van de inkomhal, maar het 
gebouw straalt iets majestueus uit. 

Braindrain vanuit Vlaanderen 
Eerlijk was onze gids wel, de rijkdom werd mede mogelijk gemaakt door de migratie 
vanuit Vlaanderen op het einde van de zestiende eeuw. Na de val van Antwerpen 
verplaatste kapitaal, kennis en handel zich naar het noorden. Naast Amsterdam 
ontving ook Leiden deze “economische migranten” met open armen, waardoor de 

stad kon uitgroeien tot een welvarende 
handelsplaats. 
Wanneer een stad bloeit, is er ook 
plaats voor Kunst en cultuur. Zowel 
Lucas van Leyden, als Rembrandt, 
geboren en getogen in Leiden, 
schilderen hier hun eerste werken. 
Logisch dus dat het museum van beide 
grootmeesters werken bezit. 
Lucas van Leyden’s Laatste Oordeel, 
oorspronkelijk een altaarstuk van de 
Sint-Pieterskerk, is een waar 
meesterwerk van de noordelijke 
Renaissance en krijgt nu een voorname 
plek in het museum. Elders in het 

museum hangt het kleinste schilderij, vermoedelijk het eerste schilderij van 
Rembrandt. Wat opvalt in dit werkje zijn het gebruik van clair-obscur en het typische 
kleurenpalet van de Leidse tijd. 
 
  

Afbeelding 1 : Zicht op Museum de Lakenhal 

Afbeelding 2: Rembrandt werd in Leiden geboren 
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Van hetzelfde laken een pak. 
In Leiden overvleugelde de Lakenindustrie alle andere beroepen. In 1639 beslist het 
stadsbestuur dan ook tot de bouw van een keurhal, de Laecken Halle. Op deze 
plaats onderging het laken een zeer strenge controle en na goedkeuring kreeg het 
laken een loodje. Het Leidse laken werd een begrip in Europa en de rest van de 
wereld, wat vooral te danken was aan de prachtige kleuren en de superieure 
kwaliteit. 
Op de eerste verdieping van het museum wordt dit verhaal verrijkt door een replica 
van een “grote pers”, verscheidene schilderijen die het ambacht uitbeelden en de 
magnifieke gouverneurskamer en staalmeersterskamer, waar men in keurboeken 
van elk laken dat hier ooit werd gekeurd nog steeds een stukje kan terugvinden. 
 

Eet mij op! 
Dit schilderij, een cadeau van Willem I aan 
de stad Leiden, toont de meest bekende 
heroïsche scene uit het verhaal rond 
Leidens Ontzet: Burgemeester van der 
Werf biedt zijn lichaam aan aan de 
hongerige bevolking. 
Wanneer de toeschouwer het werk kritisch 
onderzoekt, valt het hem op dat het 
stadsbeeld er erg Vlaams uitziet. 
Begrijpelijk als je weet dat dit werk door de 
Antwerpse schilder Matthijs Ignaas Van 
Bree werd vervaardigt zonder ooit in 
Leiden te zijn geweest. Ook in het wapen 
van Leiden sloop er een foutje, de sleutels 
worden ondersteboven afgebeeld. 
 

Door moderne kunst mee te integreren, 
hoopt het museum om een dialoog met 
het publiek te kunnen stimuleren.  
Zo gaf het museum en de universiteit 
van Leiden in 2011 aan Erwin Olaf de 
opdracht om een nieuw historisch stuk 
te maken. In overleg werd gekozen 
voor het Beleg en Ontzet van Leiden 
(1574). 
 
Eerder dan de hongersnood krijgt de 
pest hier de hoofdrol. De mensen op 
de foto zijn hoofdzakelijk Leidse 
burgers en de meeste attributen zijn 
afkomstig uit de collectie van het 

museum, maar een goed waarnemer kan ook een iPod en een leesbril terugvinden. 
 
  

Afbeelding 3: Mattheus Ignatius van Bree 

Afbeelding 4: Olaf's interpretatie Leidens beleg en ontzet 
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Toekomst van het museum 
Sinds 1874 is Museum De Lakenhal gevestigd in de oude ‘Laecken-Halle’ uit 1640. 
Om het publiek een aangename en kwalitatieve ervaring te kunnen blijven 
aanbieden, dringt een restauratie en een uitbreiding van het museum zich op. In de 
zomer van 2015 gaan de deuren toe, om in 2017 als 21ste-eeuws museum voor 
kunst en geschiedenis te herrijzen en de gasten opnieuw een duurzame beleving te 
kunnen aanbieden. 

 
INFO: http://www.lakenhal.nl/nl 
 

T.V.  
 

***** 
 
 
MUSEUM BOERHAAVE 
 
Het Museum Boerhaave vindt onderdak in een 
bescheiden gebouw met een rijke historie. Het 
werd in 1440 gebouwd als het St.-Cecilia 
klooster. Later was het een toevluchtsoord 
voor pestlijders en krankzinnigen om 
vervolgens het eerste academische ziekenhuis 
van Noord-Europa te zijn.  
Zijn naam ontleent het museum aan Herman 
Boerhaave (1668-1738) die 300 jaar geleden, 
wereldfaam verwierf als hoogleraar in de 
geneeskunde, plantkunde en scheikunde aan 
de Leidse universiteit.  
 
Het museum laat heel aanschouwelijk de 
evolutie zien van de wiskunde, sterrenkunde, 
fysica, scheikunde en geneeskunde in de 
Nederlanden, van een 15e eeuws astrolabium tot een elektronenmicroscoop. 
Bij het binnentreden kom je onmiddellijk voorbij aan het voor Nederland unieke 
anatomisch theater. Het is een replica van het theater dat in 1594 in Leiden aan het 
Rapenburg in gebruik werd genomen. Vóór die tijd vonden er al sporadisch 
ontledingen op menselijke lichamen plaats maar dat gebeurde meestal in een theater 
dat na de sectie weer werd afgebroken. Het Leidse anatomische theater was 
permanent en zo ontworpen dat alle toeschouwers een optimaal zicht hadden op wat 
op de ontleedtafel die zelf ook kon draaien, gebeurde. Rondom het theater is een 
rariteitenkabinet toegevoegd met een selectie van bijzondere stukken uit de 
museumcollectie, die enkel verwondering en bewondering wekken. Een 
introductiefilm is er de ideale voorbereiding voor een bezoek aan het museum.  
Over twee verdiepingen en verschillende zalen verspreid, kan je de meest 
ingenieuze en kunstzinnig gemaakte toestellen en instrumenten bewonderen 
waarmee men vanaf de renaissancetijd wetenschappelijke waarnemingen verrichtte. 
Het betekende de definitieve doorbraak van de empirische wetenschap: kennis 
gebaseerd op meetbare waarnemingen.  
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Enkele topstukken  
 
In zaal twee ligt het boek De humani corporis fabrica 
(1555) van Andreas Vesalius dat de eerste realistische 
tekeningen en beschrijvingen van het innerlijke van het 
menselijk lichaam bevat. Dat in een tijd waar ontleding 
van het menselijk lichaam nog een ruim verspreid taboe 
was. Enkel dankzij een invloedrijke beschermheer kon 
Vesalius de geldende regels overtreden. Boeiend zijn er 
de vele anatomische modellen zoals een 
zwangerschapsmodel, zesde maand, uit 1875.  
Schilderijen illustreren duidelijk de geest van de tijd. Op 
een ervan staat te lezen: De Allerhoogste (God) heeft de 
dokters gemaakt en een verstandig man keert zich daar 
niet vanaf, duidelijk wijzend op een kentering in de 
opvatting van geneeskunde. 
Het ‘kwadrant van Snellius’ leert ons dat Snellius een 
metersgrote gradenboog uitvond waarmee hij via driehoeksmeting veel nauwkeuriger 

grote afstanden op kon meten. Van essentieel 
belang voor de cartografie.  
Op aanwijzing van Christiaan Huygens werd de 
eerste slingerklok met tegengewichten 
gebouwd waarmee men voor het eerst de tijd 
blijvend exact kon meten, zonder dagelijkse 
bijstelling.  
Verder zijn er microscopen van Antoni van 
Leeuwenhoek, het oudste Nederlandse 
planetarium, anatomische preparaten en een 
uitgebreid medisch instrumentarium.  
 
Speciale aandacht gaat naar jonge bezoekers. 
Voor kinderen is een speeltuin aangelegd waar 
ze spelenderwijs omgaan met de natuurwetten 
van het water. Zo kunnen ze een weerstation 
bedienen en ervaren hoe natuurelementen 

elkaar beïnvloeden.  
Ze kunnen op ontdekkingsreis gaan in de Gouden Eeuw, leren navigeren aan de 
hand van sterren.  
Er zijn speurtochten en wiskunderoutes uitgezet. Colleges en workshops aangepast 
aan verschillende leeftijden, worden georganiseerd om wetenschap en techniek zo 
tastbaar en concreet mogelijk te maken. Kortom, alles om een bezoek ook voor 
kinderen en jongeren aangenaam en leerzaam te maken.  
 
Dat Leiden op meer dan één gebied leidinggevend was, blijkt duidelijk uit dit rijk 
gestoffeerde museum.  
 
INFO: www.museumboerhaave.nl 

C.V. 
 

***** 
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HORTUS BOTANICUS LEIDEN: TUIN VAN DE OUDSTE 
UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND 
 
Onder de zeer deskundige begeleiding van 
Carla Teune bezochten we de Hortus 
Botanicus in Leiden. 
 
De prille start 
Op 8 februari 1590 besliste de rijksuniversiteit 
Leiden om een hortus botanicus op te richten. 
De tuin werd aangelegd in 1594. De tuin 
groeide in de loop van de eeuwen. Helaas 
verdween ook de allereerste Hortus. In 1933 
werd deze oude tuin gereconstrueerd en de tuin kreeg de naam van Clusiustuin. Wel 
is er nog een getuige uit de tijd van het prille ontstaan, namelijk een ‘gouden regen’ 
die werd gepland in 1601. De wortels van deze plant zijn stokoud. In 2011 is de 
Hortus Botanicus uitgebreid met het tuingedeelte rond de gerestaureerde 
sterrenwacht. 

 
Clusius de stichter van de tuin 
Charles de l’Écluse of Carolus Clusius (1526-
1609) was de eerste perfect (directeur) van de 
tuin. Het was toen 18 oktober 1593. Clusius 
was afkomstig van Atrecht in het 
Vlaamssprekend deel van het huidige Noord- 
Frankrijk. Hij studeerde rechten en medicijnen. 
Hij reisde heel Europa rond om planten te 
verzamelen, beschrijven, kweken en 
bestuderen en werd zo één van de eerste 
echte botanici. Hij had een passie voor planten, 
maar ook uitstekende contacten met iedereen 

die in zijn tijd in planten was geïnteresseerd. Hij bracht onder andere de tulp uit het 
huidige Turkije naar Leiden. In 2015 wordt er gevierd dat deze tulp reeds 425 jaar 
wordt geteeld in Nederland.  
Clusius liet zijn boeken drukken door Plantijn in Antwerpen. In de originele lijst staan 
1585 plantennamen. 95 % van de planten kent men reeds, maar het zal zeer moeilijk 
worden om de anderen nog te determineren.  
 
De Clusiustuin 
De tuin bij de toegang is gemaakt naar de oude plattegronden en de plantenboeken 
van Clusius. De renaissance tuin is gebaseerd op een middeleeuws grondplan. Het 
doel van deze tuin was het kweken van medicinale planten om deze te bestuderen. 
De tuin is een typische renaissancetuin: verdeeld in vier kwadranten, die weer 
onderverdeeld zijn in rechthoekige plekken. 
 
De wintertuin 
In 2000 werd er een grote kas gebouwd. Naast de onthaalbalie, de winkel, het café 
en de tuinkamer herbergt deze kas een aantal grote plantencollecties: de soms 
eeuwenoude palmvarens, een grote collectie vleesetende planten en ‘s winters een 
deel van de uitgebreide kuipplantencollectie. 
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Jaarlijks pendelt de collectie van honderden kuipplanten met de seizoenen heen en 
weer tussen tuin en kassen: na de ergste vorst naar buiten en eind oktober weer 
naar binnen.  
 
De Rozentuin 
Het Rosarium (3 ha) is rond 1938 aangelegd om een collectie rozen te herbergen. 
Rozen horen tot de vroegste tuinplanten en waren al bekend bij de Grieken en 
Romeinen.  
 
De Japanse tuin 
De Duitse arts von Siebold (1796 -1866) heeft de Japanse tuin aangeplant. Hij was 
één van de weinige westerse botanici die toen toegang had tot het Japanse 
Keizerrijk.  
 
De tropische kassen 
In de tropische kassen vormen vele tinten 
groen en allerlei bijzondere bladvormen de 
achtergrond voor diverse bloemen; van 
varens en orchideeën tot exotische 
aronskelken en de Victoria amazonica. 
Sinds 1700 heeft de Hortus al een tropische 
plantencollectie die zeer relevant is voor 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 
publiek. Veel van de plantensoorten die 
tijdens de Vereenigde Oostindische 
compagnie-periode vanuit Zuidoost Azië, Japan en Zuid-Afrika zijn geïntroduceerd in 
de botanische tuinen in Nederland zijn nu algemeen bekend. Deze planten werden 
vaak verzameld door artsen op de handelsposten van de Vereenigde Oostindische 
compagnie. Zij keken uit naar eetbare en medicinale gewassen maar verwonderden 
zich ook over de totaal onbekende exotische flora van de tropen.  
 
De bezoekers van de tropische kassen wanen zich bij binnenkomst direct in een 
jungle. De geur van een tropisch regenwoud komt je tegemoet. Het is er vochtig en 
warm. Grote trossen bananen fascineren. Er groeien diverse soorten specerijen, 
bijvoorbeeld kaneel, nootmuskaat, gember en peper.  
Er zijn bijna honderd soorten bekerplanten die voornamelijk in tropisch Azië groeien. 
Ze zijn soms uiterst zeldzaam en bedreigd. De vangbekers zijn verraderlijke vallen 
met een spekgladde rand waar een eenmaal gevallen insect niet meer uit kan 
komen.  

 
De meest spectaculaire is de Amerikaanse Venus-
vliegenval, met bewegende bladkleppen. 
In 1863 werd de Amorphophallus gigas, een grote 
aronskelk uit Indonesië, in de Hortus geïntroduceerd. Sinds 
1956 is het de Hortus gelukt de nauw verwante en 
minstens zo indrukwekkende Amorphophallus titanum, een 
endemische, bedreigde soort uit Sumatra, regelmatig in 
bloei en in vrucht te krijgen, zodat de zaden met andere 
botanische tuinen gedeeld kunnen worden. 
De beroemde Victoria amazonica is de koningin der 
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waterlelies. De bloem gaat open als het schemert. Sinds 1872 is de plant regelmatig 
in bloei te zien geweest in de Leidse Hortus.   Op speciale dagen staan jonge ouders 
in de rij om hun baby te laten poseren op het blad.  Het blad heeft een doormeter van 
3 meter. Bezoekers zijn nog altijd gefascineerd door deze reuzenwaterlelie. Prachtige 
vlinders bevolken deze kas. 
 

Professor Erik Smets 
Tot slot hield professor Erik Smets, 
directeur van de hortus een korte 
toespraak. Professor Smets was zeer 
vereerd met ons bezoek uit Vlaanderen 
daar hij geboren is in Tongeren en hij 
studeerde aan de KULeuven waar hij 
ook gewoon hoogleraar is. Sinds 2005 
is hij directeur van de Hortus Botanicus. 
Hij is ook directeur van het nationaal 
Herbarium van Nederland en professor 
aan de rijksuniversiteit Leiden. Als 

directeur van Naturalis Biodiversity Center stelde hij ook dit museum in de kijker. Dit 
is één van de grootste natuurhistorische musea ter wereld met daarin opgenomen 
het Nationaal Herbarium Nederland. 
 
De Hortus Botanicus had vorig jaar 137 000 bezoekers. We kunnen zeker aanraden 
om bij een bezoek aan Leiden deze tuin niet te vergeten en te bezoeken, echt de 
moeite waard. 

 
INFO: http://www.hortusleiden.nl/ 
 

M.D. 
 

***** 
 
BFTP logeerde in het gastvrije Golden Tulip Leiden Centre, een modern 4* hotel op 
wandelafstand van het historisch centrum, het centraal station en het Visitor Centre. 
Het hotel, dat een Green Key certificaat ontving, heeft 103 elegante kamers met 
gratis Wifi.  Het gastronomisch restaurant Rubens heeft een nieuwe aankleding 
gekregen. Gasten hebben gratis toegang tot het aanpalend fitnesscentrum. 
Onder hetzelfde dak vind je ook het Tulip Inn hotel (3*). De kamers zijn iets minder 
luxueus maar gasten hebben toegang tot dezelfde ontbijtzaal en bar. Een beetje trots 
zegt men aan de receptie: een hotel met 7*. 
Parking tegen betaling.  
http://www.goldentulipleidencentre.nl/nl 
 

***** 
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INFO:  Visitor Centre Leiden, Stationsweg 41, 2312 AT Leiden 
 E-mail: info@vcleiden.nl 
 http://portal.leiden.nl/nl/toerisme_vrije_tijd 
 
PERSINFO: Rosalie Keizer rosalie@leidenmarketing.nl 
  Peter Wijnen  peter@wijnenpr.nl 
 
 

***** 
 
PERSBERICHTEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx  
 
PERSNIEUWSBRIEVEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx  
 
VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS: 
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx 
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