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Afb. 1

Portret van Leonard A. Springer, olieverf op geprepareerd karton, geschilderd door zijn dochter G.H. Springer, 1921.

-5TER INLEIDING
De L.A. Springer-collectie. Wat omvat deze nu precies? Zeer in het kort
gezegd is het de collectie tekeningen, prenten en documentatiemateriaal
op het gebied van tuinarchitectuur, verzameld door de tuinarchitect
L.A. Springer (1855-1940), voor zover deze thans in het bezit is van de
Landbouwhogeschool.
Deze tentoonstelling is in de eerste plaats bedoeld om ieder die geïnteresseerd is in tuinarchitectuur te laten kennismaken met deze collectie.
De directe aanleiding tot het organiseren van deze tentoonstelling is het
feit dat deze collectie na enkele jaren van afwezigheid, is teruggekeerd in
de Centrale Bibliotheek. In deze periode isdoor medewerkers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst te Amsterdam zeer
veel werk verzet. Het resultaat is dat alleschetsen,tekeningen, prenten enz.
die Springer verzamelde nu toegankelijk zijn voor bestudering (d.m.v. een
fototheek, een kaartsysteem en projectbeschrijvingen). Het isnu mogelijk
de gegevens van talrijke projecten waaraan Springer gewerkt heeft of waarvan hij materiaal verzameld heeft, via een topografische en/of chronologische index op te zoeken.
Kortom, de L.A. Springer-collectie is van een doolhof in een lustoord veranderd!
Hoe omvangrijk isde L.A. Springer-collectie?
Ca. 750 prenten, ca. 1100 originele schetsen, ontwerpen en situatietekeningen van Springer zelf, maar ook van andere tekenaars en tuinarchitecten (vanaf 1778 tot 1940) en ca. 180 dossiermappen documentatiemateriaal.
Het is te begrijpen dat het maken van een keus voor deze tentoonstelling
niet eenvoudig is geweest. Getracht is om met materiaal uit de collectie
enkele belangrijke aspecten van het werk van Springer te belichten en
daarbij tevens de rijkdom van de L.A. Springer-collectie aan te duiden.

