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onze relevantie voor nieuw onder-
zoek en modern onderwijs niet goed 
over weten te brengen op politici, be-
leidsmakers en het grote publiek’, 
zegt Keßler. ‘We moeten onszelf beter 
in de markt zetten. Daarom bunde-
len we in het Jaar van de Botanische 
Tuinen onze krachten met 24 andere 
horti en zetten allemaal de kroonju-
welen van onze collecties in de 
schijnwerpers.’
Het grootste gevaar van botanische 
tuinen is volgens Keßler stilstand. 
‘Botanische tuinen zijn van oudsher 
vrij conservatieve instellingen. Je 
plant een boompje en pas dertig jaar 
later heb je een volgroeide boom om 
mee te pronken. Langetermijnden-
ken is daarom een belangrijk aspect 
bij de organisatie van een tuin, iets 
wat meestal niet in het vocabulaire 
van beleidsmakers voorkomt. Alhoe-
wel dat voor andere tuinen niet goed 
is uitgepakt, hoeven wij ons gelukkig 
niet direct zorgen te maken. De be-
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Kunst
Wetenschap en kunst onderhouden een bijzondere rela-
tie. Van oudsher werden wetenschappers en kunste-
naars door de buitenwereld ook vaak over een kam ge-
schoren: een beetje eigenzinnige types, soms een beetje 
wereldvreemd, die af en toe toch met wel leuke dingen 
kwamen aanzetten. Met intrigerende tekeningen, pak-
kende gedichten of met bijzondere ideeën over het ont-
staan van leven: altijd leuk om even naar te kijken of 
naar te luisteren bij het kampvuur.

Wetenschappers en kunstenaars zijn allebei bezig met 
het ontdekken van iets nieuws en in zekere zin op zoek 
naar de waarheid of wat ergens achter schuilt. Qua ei-
genschappen lijken ze daarom ook wel iets op elkaar en 
ze hebben elkaar ook iets te bieden (zie pagina 8: ‘Kunst 
kan wetenschap een handje helpen’). De Amerikaanse 
neuropsycholoog Robert Root-Bernstein ontdekte zelfs 
dat Nobelprijswinnaars relatief vaker kunstenaars zijn 

dan leden van academies van wetenschappen en dat die 
op hun beurt weer vaker met kunst bezig zijn dan ‘ge-
middelde wetenschappers’ ( Journal of the Psychology of Sci-
ence and Technology, 2008). Het zal u niet verbazen dat 
Root-Bernstein tevens een begenadigd graficus is. 

Niet alle wetenschappers zijn gezegend met zo’n dub-
belzijdig talent, maar ook die hoeven niet te wanhopen. 
In de ‘kunstspecial’ van Ecology and Society die in produc-
tie is en waarvan al aardig wat artikelen beschikbaar 
zijn, staan heel wat voorbeelden van hoe je kunst een 
plaats kunt geven in de wetenschap. Dan helpt het wel 
als je zelf ook een beetje artistiek bent aangelegd, maar 
je kunt ook handig gebruik maken van de kunstzinnig-
heid die in de omgeving aanwezig is. Zo lieten twee 
Zweedse wetenschappers die onderzoek deden naar ver-
anderingen in het landgebruik in Tanzania lokale kun-
stenaars schilderijen maken van hun historische, hui-
dige en gewenste leefomgeving. Een sociaalecoloog van 
de Australische University of the Sunshine Coast – die 
bestaat echt – fotografeerde vogelkadavers op het 
strand om haar verhaal over milieuvervuiling kracht 
bij te zetten.

Bij onderwerpen die zo’n sterke maatschappelijke con-

text hebben, is dat wellicht wat makkelijker. Maar wat 
moeten microbiologen, celbiologen en plantenfysiolo-
gen dan verzinnen? Ook daar zitten natuurlijk genoeg 
creatievelingen die in hun dagelijkse praktijk beelden 
of geluiden opvangen die op zichzelf mooi zijn: een op-
merkelijk geslaagde elektronenmicroscoopfoto van een 
E. coli, het geluid van de dna-sequencer of het bijzonder 
geslaagde, stilistische schema dat de postdoc op een 
bierviltje tekende. 

Het wordt misschien lastig – alle begin is moeilijk – 
maar voeg dit soort beelden, filmpjes en geluiden voor-
taan hardnekkig toe aan de manuscripten en congres-
bijdragen die over het onderzoek gaan. Ook peer-revie-
wers zijn immers mensen en vatbaar voor kunst. Zo 
langzaam kunst bijmengen doet de wetenschap zeker 
geen kwaad. Als die alleen al zou helpen om publicaties 
en congressen op te fleuren, is het al een kunst op zich.  

Zo langzaam kunst bijmengen doet de 
wetenschap zeker geen kwaad

‘We moeten onze levende collecties koesteren’
leidse botanicus paul keßler wil nederlandse horti aaibaar maken

‘We zijn de hoeders van plantenbio-
diversiteit. Op een kleine opper-
vlakte herbergen we enorme soorten-
rijkdom, soms van soorten die nau-
welijks meer in het wild groeien of te 
vinden zijn. Neem bijvoorbeeld de 
vijftien boomsoorten die de Duitse 
arts Philipp Franz Balthasar von Sie-
bold in 1830 meenam uit China en 
Japan. Of de gigantische collectie 
vleesetende bekerplanten, een van de 
meest kwetsbare plantengeslachten 
in de wereld. En de Hortus botanicus 
Leiden staat hierin niet alleen. Ook 
alle andere botanische tuinen in Ne-
derland hebben ieder een eigen 
unieke levende collectie die we moe-
ten koesteren en niet zomaar te grab-
bel moeten gooien.’

Relevantie
Dat zegt de Duitse botanicus en pre-
fect van de Leidse Hortus botanicus 
Paul Keßler (1958), die 21 april als bij-
zonder hoogleraar botanische tui-
nen en botanie van Zuidoost-Azië in 
Leiden zijn oratie uitsprak. Hij doelt 
daarmee op het feit dat de afgelopen 
jaren de universiteiten van Gronin-
gen, Nijmegen, Amsterdam en Wage-
ningen hun botanische tuin hebben 
afgestoten. ‘Blijkbaar hebben we 

Na veel onzekere jaren 
slaan botanische tuinen 
nu de handen ineen. ‘We 
gaan ons in het Jaar van 
de Botanische Tuinen be-
ter dan ooit in de markt 
zetten’, zegt prefect van 
Hortus botanicus Leiden 
Paul Keßler.
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Paul Keßler in de Leidse Hortus: ‘We willen dat mensen als het ware door de evolutionaire tijd heen lopen.’

zoekersaantallen stijgen en de Uni-
versiteit Leiden heeft altijd het be-
lang van zijn botanische tuin inge-
zien: de collectie is een bron van on-
derzoek, onderwijs en vermaak.’
Toch blijft de Leidse Hortus continu 
vernieuwen, want achteroverleunen 
is volgens Keßler geen optie. ‘We zijn 
momenteel bezig met een herinrich-

ting van onze tuin op basis van re-
cent dna-onderzoek dat de verwant-
schap tussen planten in een nieuw 
daglicht plaatst. We willen dat men-
sen als het ware door de evolutio-
naire tijd heen lopen. Daartoe ma-
ken we nu 26 bedden, ieder beplant 
met nauw verwante soorten, van evo-

lutionair oud naar jong. Het moet 
echt een levend lab worden, waar stu-
denten, bezoekers en kinderen ken-
nis opdoen en plezier beleven. Dat 
betekent ook dat we de informatieve 
borden herzien en alle doelgroepen 
moeten bedienen. Dat kost allemaal 
veel tijd, maar is hard nodig om mo-
dern en relevant te blijven.’
Naast de educatieve functie hecht 
Keßler ook veel waarde aan onder-
zoek. ‘De wetenschappelijke collec-
ties zijn cruciaal voor het ontdekken 
en begrijpen van de soortendiversi-
teit in een regio en brengen evolutio-
naire ontwikkelingen in kaart. 
Daarin werken we nauw samen met 
Naturalis en verschillende universi-
teiten uit zowel binnen- als buiten-
land. Zo heb ik nu bijvoorbeeld een 
PhD-student die kijkt naar de medici-
nale werking van de stoffen in Phyl-
lanthus. En soms kloppen er ook an-
dere partijen bij ons aan, zoals bij-
voorbeeld de Plantenziektenkundige 

Dienst van het ministerie van Econo-
mische Zaken. Die wilde in 2009 we-
ten of er in aardkluiten van geïmpor-
teerde bonsaiboompjes zaden van 
invasief onkruid zit. Op basis van ons 
onderzoek naar invasieve exoten is er 
toen een determinatiesleutel ont-
wikkeld voor kwekers om het on-
kruid te identificeren. Dat is leuk, 
maar ook belangrijk werk.’
Eigenlijk wilde Keßler als klein jonge-
tje altijd directeur van een dieren-
tuin worden, maar hij raakte gefasci-
neerd door de plantenwereld door 
het zomerwerk dat hij in zijn tiener-
jaren elke zomer deed in een plan-
tenkwekerij in De Bilt. ‘Ik ontdekte 
daar ontzettend veel over bomen en 
planten, en leerde tegelijkertijd ook 
Nederland al goed kennen. Daardoor 
was de stap om na mijn promotie 
naar de Leidse Hortus te komen ook 
minder groot. Bovendien had ik mij 
ondertussen gespecialiseerd in tropi-
sche planten, en Leiden is dan de 
beste plek als je wilt werken met 
soorten uit Indonesië en Zuidoost-
Azië. En hoewel ik geen dierentuindi-
recteur ben, heb ik ondertussen als  
prefect ook wat dieren onder mijn 
hoede, waaronder parkieten en 
bijen’, vertelt Keßler glimlachend.
Voor het Jaar van de Botanische tui-
nen ligt er volgens Keßler veel in het 
verschiet. ‘We gaan echt de handen 
ineen slaan. We willen niet één tuin 
beter maken, maar ons allemaal be-
ter op de kaart zetten. De nadruk ligt 
daarbij op de tentoonstelling Kroonju-
welen, waarin elke tuin zijn vreemd-
ste, mooiste, meest bedreigde en ver-
rassende planten in de spotlight zet. 
Maar er komt ook een app, website, 
social media-offensief, en een boek 
over de geschiedenis en karakter van 
de tuinen: Botanische tuinen in Neder-
land. Daarnaast organiseren alle 25 
deelnemende tuinen zelf allerlei ac-
tiviteiten. Vroeger moesten de men-
sen zelf naar ons toe maar nu komen 
wij naar de mensen toe!’

‘We willen niet één tuin beter 
maken, maar ons allemaal 
beter op de kaart zetten’

foto Steijn  van Schie


