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Dr. OnnoWijnandsis door D. OnnoWijnands
directeurvande
BotanischeTuinen Ontwikkelingenindegeschiedenishoudenzich
aandejaartellingendaaromzijneeuwen
vande niet
vaakkorteroflangerdanhonderdjaar.De 17de
Landbouwuniversiteit eeuwduurtwatdeplantintrodukties betreft
Wageningen. Zijnstukover voorNederlandecht 100jaren,maardeeeuw
vroegeplantintrodukties begintin 1585;met 1685beginteennieuwe
isdeinleidingvooreen periode.
valvanAntwerpenin 1585brachtveelVlatweedeartikeloverde De
mingenenBrabandersertoedeZuidelijkeNebeginperiodevanhet derlanden
teverlateninnoordelijkerichting.
kwekeninkassenende Datprocesbegonalweleerder,maardevalvan
ontwikkelingvande Antwerpen iseenmooidramatischmomentom
bouwvanverwarmde ietstelatenbeginnen.
kassenenoranjerieën. Metdetuincultuurdiezijinhetnoordenaantroffen washetmaarmatiggesteld.Eigenlijk
Beideartikelenzijnhet was
erweinigméér,dan indemiddeleeuwsetuiresultaatvanrecent nenalgekweektwerd,aangevuld meteenenkele
onderzoekopditnog nieuwigheid uitdetropenvanAziëenAmerika.
vrijonontgonnengebied. Maarveelmeerdan600verschillendesoorten
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plantenwarenhiernietincultuur.Datwasandersindestrekenwaarzijvandaan kwamen:in
BrabantenVlaanderenbestondenerwelalenkeletuinenmeteenruimeresortering- dievan
deAntwerpseapotheker PieterCoudenberg bijvoorbeeld,deMechelaarJanvanBrandon,PieterRicartinRijsel, KarelvanSaint-Omerte
Moerbeek,GerardvanVeltwijk enBernard
Wijnhouts inBrusselenFranciscusvanSterbeekinAntwerpen.Hunnieuwighedenkwamen
vooraluithetOsmaanserijk,metnameuitde
BalkanenAnatolië.
DemandieveelplantennaarVlaanderen
bracht,wasdeVlamingOgiervanBusbeek.
DezebezochtalsambassadeurvankeizerFerdinandIvanOostenrijk herhaaldelijk (1554-1562)
liethofvanSuleymanIIinIstanbul.
BekendishetverhaalvandetulpendieVan
BusbeeknaarhethofteWenenheeft gezonden.
Dat verhaalkandeindrukwekkendathethier
omeentoevalligeincidenteleintroductieging,
maardieindrukisdanonjuist. InTurkijebe-

zeventiendeeeuw
stondaleenhoogontwikkelde tuincultuur. Een
Turksereiziger.Evliya Celebi, vermeldt dater
in 1630inIstanbul 80winkels met bloembollen
waren,waaraan 300kwekers leverden;weliswaarheeft dezeauteurVon Muenchhausen-achtigetrekjes wanneerhijbeschrijft dathijmet
een Turkslegervoorde murenvan Amsterdam
heeft gestaan,maarzijn mededelingenoverTurkijezelfzijnzekerserieuste nemen.VanBusbeek konputtenuiteenrijkarsenaal van
Osmaanse sierplanten enhijstuurde een hele
reeksnaarWenen.Ook reisdeVan Busbeek niet
alleen. Hijwerdvergezeld doordeKortrijkse
artsenbotanicus Willem Kwakkelbeen ende
DuitseschilderMelchior Lorichs,zodat wevan
eenwetenschappelijke expeditie mogen spreken
methet doel nieuweplanten tezoeken diegeschiktwarenvoorWesteuropeesgebruik, voor
siertuinen envoorhetmaken van medicijnen.
Debelangstelling voorTurkseplantenisnamelijkmedeteverklarenuitde medisch-botanische
traditievandemiddeleeuwen, die grotendeels
wasgebaseerd ophetkruidboek van Dioscorides,dehofartsvande keizerinRome maargeboreninAnazarba,eenstad inZuidwest Turkije
bijAdana.Vooral Kwakkelbeenbestudeerde tot
aanzijndood (hijwerdhet slachtoffer vande
pestin 1561)deTurkseffpra. Hijcorrespondeerdeerovermetde ItaliaanPierandreaMattioli,diehofartswasinWenen. Deze Mattioli
heeft veel van Kwakkelbeen's waarnemingen gepubliceerd inzijncommentaar op Dioscorides.
De introductievanveel tuinplanten indelate
16deeeuw mogenwijdanookophetconto van
vanBusbeek enKwakkelbeen endiens navolgers
schrijven:Aesculushippocastanum, Philadelphia
coronarius,Syringavulgaris, Prunuslaurocerasus, Coryluscoluma, Platanus orientalis,Fritillariaimperialis, Fritillariapersico, Tulipa
schrenkii,Hyacinthusorientalis, Ranunculus
asiaticus, Moluccellalams, Dianthuscaryophyllus,Amberboa moschata, Cyclamen persicum,
Acoruscalamus,Irissusiana enAnemonecoronaria.Veel vandezeplanten hadden aleen ontwikkeling alstuinplant doorgemaakt en werden
intallozevormen doordeTurken gekweekt.
Veleervanwarenechterbuiten TurkijealontwikkeldofdoordeTurkenalscultuurplant ingevoerd,metnameuit Perzië, maarook uit
Spanje.

Karel Kluis
Misschien zou hettochniet toteengrote invloed
vandezeTurksetuinplanten inWest-Europa gekomenzijn,alsniet Karel Kluisin 1573naar
Wenenwasgekomen alsprefect vandekeizerlijketuinen onderMaximiliaanIIen RudolphII,
tot 1588.Kluiswaseen Noordfranse Vlaming
dieeen vandeinvloedrijkste enaktiefste botanici van zijntijd isgeweest. Hijisbeterbekend als
CarolusClusiusofCharlesdel'Ecluse. Hij
kweektedenieuweintroducties inWenen en
verspreidde zeoverdetuinen van Europawaar

| hijgoede contacten had:Ivieciielen, Antwerpen,
Ferrara, Londen,Neurenberg,Jena, Padua en
Aranjuez. De nieuwe planten werden aanhet
Habsburgse hofook uitvoerig geportretteerd,
veelal doorNederlandse kunstenaars. Een van
henwasJorisHoefnagel; inhetdagboek van
Constantijn Huygenslezenwedatzijn zoons de
tekenkunst oefenden met hetcopiéïen van Hoefnagel'swerk.
In 1593werdClusiusnaarde Noordelijke Nederlanden gehaaldenbenoemd alsprefect van
deLeidseHortus. In 1590wasdeze tuingesticht, eenjaarnadeeersteacademietuin van
Nederland inFraneker. Hoewel Clusiusoud en
mankwas,kwam de Leidse Hortusmededankzijzijn prestigetotvoorspoed. Vooral in Leiden
ontwikkelde zichde cultuurvande nieuwe
Turkseplanten,dieeldersinEuropaniet echt
vandegrond kwam.Rond Leidenontstond vanaf 1600debloembollencultuur,deelsdooruit de
Hortusgestolenplanten. In 1987wasde exportwaardevanalleenal tulpen 1,2 miljardgulden.
Clusiushadalvoordat hijnaarLeiden kwam
contacten indeNoordelijke Nederlanden, met
nameinVoorburgwaarMariedeBrimeuvan
1586tot 1590woondeopDe Loo.Indatjaar
verhuisde zijnaareenhuisaan het Rapenburg
inLeiden, naastde plaatswaarin 1593deHortuszouwordenaangelegd. Het wasvooral op
voorspraak van dezedame, diedoor haar huwelijkdetitel Princesse de Chimay voerde, dat
ClusiusinLeidenwerdaangesteld. In 1866
noemde deEngelsebotanicus Salisbury hetplantengeslacht Brimeuranaarhaar "MariadeBrimeuramoreetculture Florum intempore Clusii
inclyta". (Mariade Brimeu, beroemd inde tijd
van Clusiusom haarliefde voor, enhet kweken
vanbloemen en planten).Hiermee iszij deenige
inwonervan Voorburg naarwiebijmijn weten
eenplantisgenoemd.

Dwaasheid enspilzucht
Overtulpenmoet iets meerwordengezegd. Uit
deTurkseintroducties vanvan Busbeek ontwikkeldezichindeNederlanden vanaf ongeveer
1590hetNederlandse tulpensortiment Maar
nietalleenuitdeplantenvanvanBusbeek;langs
veel meerkanalenbereikten tulpen de Nederlanden,alsbollenenalszaden. Eendeel van dekaleidoskoop vanvormen istezienopbloemstülevensuitdeperiode 1590-1620.Pasna 1620
treedtereen zekerestabilisatie open ontstaater
eengroepvannaarde Hollandse smaak geselecteerdetulpen,dieduidelijk afwijkt van het
Turkse uitgangspunt. Indezetulpen isdewindhandel ontstaan dievanaf 1634tot 1637glorieerde ineenvroeghoogtepunt van
kapitalistische speculatie. De Staten van Hollandmaaktenereen eind aan,maarpasop uitdrukkelijk verzoekvan debollenkwekers zelf.
Eenreeksvanspotprenten enhekeldichten documenteert decrisisvan 1637. Eenervan isFloraesGecks-kap: "afbeeldinge van't wonderlijcke

Iaervan 1637 doen d'eeneGeek d'anderuytbroeyde, de LuyRijck sondergoet, en Wijssonderverstant waeren". Hetthema isdedwaasheiden spilzucht van de bollenliefhebbers.
In 1640isdeTurkseperiode indeplantintroductie wel zoongeveervoorbij.De nieuwigheden komen nuvooral uit Amerika waarde
Fransen inhet zuiden langsde Missisippi enin
het noordelijke Canada nietalleen koloniseerdenmaarookbotaniseerden. Alin 1635 schreef
Comuteen boek overdeCanadese plantendie
inParijsgekweekt werden. Deze Noordamerikaanseplantenvonden vrijsnelhunweginde
tuinen van Europa,omdat demeeste eenvoudig
tekwekenwaren. De catalogusvande Leidse
Hortusuit 1668 noemt eralvele. Tomaat,
Spaansepeper,pronkboon, aardappel,tabak,
zonnebloem enafrikaantjes behorentotdeplanten diealheel vroeguitAmerika onze streken
bereikten. De naam afrikaantjes iswat vreemd
vooreenAmerikaanse plant;zewerdenbijons
bekendvia Afrika,Tunisom preciestezijnenin
dezeventiende eeuwheettenzedanooktunisbloem.

Kaapse gewassen
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Mindermakkelijk waren de Kaapse gewassen
dieook mondjesmaat binnendruppelden. De
herkomst vandeze plantenwasniet altijd duidelijk;Cornutvoerde sommige Kaapseplantenals
Canadees op,zodat eenZuidafrikaanse plantnu
nogAlbucacanadensis heet. Enkeleuit NoordAmerikaingevoerde tuinplanten zijn:Araliaspinosa,Euonymus americana, Coreopsisgrandiflora, Ipomoea coccinea, Liquidambar
styraciflua,Lindera benzoin, Helenium autumnale,Ceanothusamericanus, Physocarpusopulifolius, Tradescantia virginiana, Physostegia
virginiana,Argemone mexicana, Physalispubescens, Thujaoccidentalis, Taxodium distichum,
Oenothera biennis, Yuccagloriosa. Sommige van
dezeplantenzijnuitNieuw Amsterdam (New
York)naarAmsterdam gestuurd doordepredikantHenricus Selijns, maarvooral de Engelsen
hebbenvoordeintroductievan Noordamerikaanseplantengezorgd.JohnTradescant verzameldeerzelfsdriekeer,in 1637,1642en 1654.
Uit Maryland enVirginiazonden predikanten
vandeEngelsekerktalloze planten naarhun
baas,debisschop vanLonden, Henry Compton.
Ook uitzuidelijk Afrika kwamen vanaf 1600
plantenbinnen. Hetwarenvooral bolgewassen
diedereisoverzeeredelijk konden overleven.
De invoeruitdeKaapkreegeen meer geordend
karakternadaterdeverversingsplaats ondervan
Riebeeck wasgevestigd. Degroteinvoervan
Kaapseplanten begonpasopgangtekomen met
de stichtingvande Hortus inde Plantagebuurt
vanAmsterdam in 1683. Voorhetkweken van
dezeplantenwarengewoonlijk spéciale voorzieningennodig,zoalseen oranjerieofzelfs een
kas.Hierovereenanderekeermeer. •

