Wie zochten en introduceerden onze uitheemse
bomen en struiken? Deelt, Europa en Amerika
A.H.J. Faassen

De enorme verscheidenheid aan
bomen en struiken in onze tuinen
en parken lijkt zo gewoon. Menig
kweker en dendroloog is al blij als
hij ze kan benoemen. Maar hoe
vaak staan we nog stil bij de vraag
waar al die soorten oorspronkelijk
vandaan komen en wie een rol
gespeeld hebben om ze te zoeken
en naar onze (botanische) tuinen
en kwekerijen te brengen? Onze
inheemse flora is eigenlijk vrij arm
aan bomen en struiken. Wat in tuin
en park staat komt oorspronkelijk
veelal uit verre en vreemde delen
van de wereld. In twee artikelen
gaan we terug naar de plantenzoekers die veel materiaal hebben meegenomen. In dit eerste deel laten we
in chronologische volgorde de plantenzoekers naar planten in Europa
en Amerika de revue passeren. Het tweede deel gaat over de plantenzoekers naar planten in Azië.

Diverse bomen zijn al eeuwen ingeburgerd en
hebben ook Nederlandse namen, bijvoorbeeld de
Gewone acacia, Robinia pseudoacacia uit het
midden en oosten van de Verenigde Staten. We
herkennen de boom misschien wel uit verwilderde struwelen en daarmee lijkt de boom te behoren tot onze natuurlijke vegetatie. De Gewone
acacia is echter geen inheemse plant. Dat er vóór
het jaar 1600 geen Gewone acacia in Europa te
vinden was, is voor de meesten niet bekend.
Bovendien weet bijna niemand dat deze boom
als zogenaamde Mimosa voor het Noord-Europese klimaat, een avontuurlijke geschiedenis
achter de tug heeft en pas in 1601 vanuit de
Amerikaanse staat Virginia naar Parijs werd
gebracht en daar als een bijzonderheid bewonderd werd. Bij het zien van zo veel verscheidene
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soorten, rijst de vraag: "Boom of plant, waar
kom je vandaan?"

Natuurlijke vegetatie in Europa vrij arm
Wanneer we de rijkdom aan soorten houtige
gewassen in onze parken en tuinen bezien, dan
moeten we ons realiseren dat maar weinige daarvan inheems zijn in ons land. Wat de soorten
betreft die van nature oorspronkelijk in Europa
voorkomen is de laatste ijstijd bepalend geweest.
In feite is de begroeiing van Noordwest Europa
arm aan soorten houtige gewassen. Het landijs,
dat een groot deel van Europa bedekte, heeft de
eerdere uitbundige flora nagenoeg geheel weggevaagd. Wat overbleef was slechts dát wat in
staat was aan de bane klimatologische omstandigheden weerstand te bieden. De laatste ijstijd

(Würmijstijd) is circa 12.000 jaar geleden
definitief geëindigd en pas daarna is het klimaat
zod<1nig verbeterd, dat zich vanuit de resterende
toendrabegroeiing langzaam een hogere begroeiing ontwikkelde. De spontane vegetatie die daaruit ontstond, zoals onze eikenberkenbossen,
wilgenstruwelen, elzenbroekbossen of welke
andere spontane begroeiing we ook in onze
natuur aantreffen, is relatief jong te noemen. De
totale ijstijdperiode, die afgewisseld werd door
warmere perioden, de zogenaamde interglaciale
tijden, heeft naar men aanneemt meer dan een
miljoen jaren geduurd. In de tertiaire tijd, (de
periode die voorafgaat aan de ijstijden) werd de
begroeiing van Noordwest- en Midden-Europa
gekenmerkt door boomgeslachten, waarvan wij
in de laatste eeuwen de afstammelingen als exoten vanaf andere continenten naar Europa hebben teruggehaald en die nu in parken en tuinen
voorkomen. Boomgeslachten als
Sequoia,
Taxodium, Liquidambar, Tsuga, Zelkova,
Carya, Pterocarya, Nyssa en Sciadopitys maakten in het tertiair deel uit van de gewone begroeiing van Europa. Dit weten we aan de hand van
de talloze fossiele vondsten die in natuurhistorische musea te zien zijn. Dat deze veelsoortige
boomgeslachten uit het natuurlijke begroeiingpatroon van Noord- en Midden-Europa verdwenen, was het gevolg van de invloed van de ijstijden. Kortom, een aantal boomgeslachten, die we
gedurende de laatste eeuwen van andere continenten terug haalden naar Europa, waren ooit
boomgeslachten die spontaan in de Europese
begroeiing voorkwamen.

IJstijden in Amerika minder desastreus dan
in Europa
Opvallend is dat veel soorten vanaf het Amerikaanse continent naar Europa zijn gehaald. De
ijstijden hebben niet minder ook hun invloed op
dát continent gehad. De eerder genoemde
boomgeslachten hebben echter- ondanks die ijstijden - op het Amerikaanse continent wél
overlevingskansen gehad. De gebergteketens
lopen op het Amerikaanse continent namelijk in
noord-zuid richting terwij l deze in Europa overwegend in oost-west richting liggen (Alpen en
Pyreneeën). Het onmetelijke landijspakket, dat
zich grotendeels vanuit het noorden zuidwaarts
uitbreidde, werd nog geholpen door de gletsjerijspakketten vanuit de Europese bergketens en
verdrukte de begroeiing vernietigend tegen de
oost-west verlopende bergketens. Op het Amerikaanse continent met haar noord-zuid verlopende bergketens verdrong het landijs de begroeiing
steeds meer in zuidelijke richting. Anders

gezegd, de klimatologische omstandigheden in
Europa deden de begroeiing ten noorden van de
Alpen en de Pyreneeën veranderen in nagenoeg
één grote toendravlakte. De planten, die deze
barre omstandigheden niet verdroegen, vonden
geen overlevingskansen meer. De oost-west verlopende bergketens konden ze niet ontwijken.

De vroegste plantenzoekers
Toen de primitieve mens voor het eerst een plant
uit het wild nam om deze op die plek neer te zetten waar hij woonde, in plaats van eetbare vruchten of bladeren in de natuur te verzamelen, was
de eerste stap naar de 'plantenzoeker' gezet. Bij
de mens groeide de behoefte zijn steden en tempels te omgeven met nuts- en siergewassen. Het
eerst gedocumenteerde voorbeeld van 'plantenzoekers' vinden we omstreeks 5.000 jaar geleden bij de Egyptenaren. Farao's zonden vanuit
Sakkara schepen over de Rode Zee naar de Golf
van Aden om er de Kamferboom te halen. Kamfer was namelijk nodig voor het balsemen van lijken. Op de muren van de grote tempel in Kamak
is uitgebeeld hoe koningin Hatshepsut haar vloot
naar Punt (waarschijnlijk in Somalië of Abessinië) stuurde om de Wierookbomen (Commiphora myrrha) op te halen. De Grieken namen het
zoeken naar gewenste planten van de Egyptenaren over. De Romeinen op hun beurt maakten
het tot gewoonte bomen, struiken en planten,
waarmee ze thuis vertrouwd waren, ook ver van
huis - in Europa of Klein-Azië - aan te planten.
Zo kwamen Plataan, Linde, Tamme kastanje,
Lijsterbes, Palmboompje (Buxus), Perenboom,
Wijnrank, Kweepeer, Moerbei, Vijg, Mispel en
Rozemarijn in Noord-Europa. Na de Romeinen
kwam er een verval in de tuincultuur, maar een

1. De Egyptenaren zochten 5.000 jaar geleden al exotische planten.
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en ander bleef door de tijden heen wel behouden
in de kloostertuinen.
Verzamelen van planten vanaf 16e eeuw
De werkelijke rage van invoer van allerlei
vreemdsoortige bomen en planten begon pas
goed in de eerste helft van de 17e eeuw, toen
John Tradescant ~>I., tuinman van koning Karel I
van Engeland, naar Rusland en Algiers reisde en
meer nog toen diens zoon John Tradescant Jr.
na?,: de Amerikaanse staat Virginia reisde om er
allerlei vreemde gewassen te zoeken. Aan de
Europese hoven van de 16e en 17e eeuw schiep
men er behagen in zoveel mogelijk exotische
planten te verwerven. Engeland voerde in dit
streven de boventoon. Dat wil niet zeggen dat
vóór die tijd geen planten van andere streken
werden ingevoerd. Integendeel, al eerder ontving de Fransman Jean Robin, lijfarts van Maria
de Medici en kruidkundige van koning Hendrik
IV van Frankrijk, menig zaad van bomen door
toedoen van de eerste kolonisten op het Amerikaanse continent. In niet mindere mate heeft de
Nederlandse plantkundige Charles de l'Escluse,
beter bekend als Clusius, bijgedragen tot de eerste verrijking van het tuinplantensortiment Hij
bracht behalve de Tulp, de Paardenkastanje, de
Jasmijn en Goudenregen naar ons land.
De aanleg van mooie tuinen en parken, anders
dan de middeleeuwse kloostertuinen en kruidentuinen, heeft haar wortels in de Renaissancetijd.
De wereld was ruimer geworden door de ontdekkingsreizen, door de uitvinding van de boekdrukkunst en door de handel die wijd verspreide
contacten had. Velen trokken voor studie of handel naar andere landen en kwamen in contact
met de grote oorden van cultuur van die tijd:
Venetië, Florence en Rome. Er kwamen berichten over luisterrijke villa's met tuinen die prachtige planten, tuinbeelden en waterpartijen bevatten. De belangstelling voor bijzondere bomen en
planten werd daardoor aangewakkerd.

Europa
Door handel en diplomatieke betrekkingen tussen Engeland en het Europese vasteland met zijn
koningshuizen en pauselijke zetel, voelde Engeland zich sinds de Kruistochten meer en meer
een deel van Europa. In de 16e eeuw maakten
enkele botanici en natuurliefhebbers er werk van
bomen en planten van elders te halen ter verrijking van de parken en tuinen van hun koningen
en edellieden.
Plantenzoekers uit de vroegste tijd zijn onder
meer William Turner (Engeland), Carolus Clusi6
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us (Nederland), John Gerard (Engeland), John
Tradescant (Engeland), Olivier de Serres en Jean
Robin (Frankrijk) . De aandacht voor de wetenschappelijke plantkunde in de 16e eeuw was
voor velen aanleiding tot het verzamelen van
allerlei planten. Voor de renaissancemens was
dit verzamelen een van de meer fijnzinnige
uitingen van zijn hang naar status. De 16e eeuw
bood een uitstekende gelegenheid aan de Europese koningen, vorsten en rijke liefhebbers om
aan hun uitgelezen wensen te voldoen. Ondanks
de niet altijd vriendschappelijke betrekkingen
van de Duitse keizer en de Venetiaanse Republiek met het Turkse Rijk, kwam een stroom van
oosterse planten naar Europa, waarvan de Tulp
de bekendste is. De opening van de zeilroutes
naar Zuid-Afrika, Azië en Amerika brachten de
eerste tropische en subtropische exoten. In Europa was er een levendige ruilhandel in inheemse
planten.
William Turner ( ca.l508-1568)
William Turner, doctor in de natuurkunde in
Oxford, wordt gezien als de promotor van de
botanie in Engeland. Hij bracht veel tijd door in
botanische centra zoals Base!, Straatsburg, Bonn
en Padua ( de eerste botanische tuin van Europa). "Hortus Kewensis" somt een lange lijst van
planten op die voor het eerst door Turner zijn
genoemd of door hem in Engeland zijn geïntroduceerd zoals Laurus nobi/is (vanuit Italië), Jasminum officinalis (vanuit Indonesië), Genista,
Lucerne en Juglans regia (vanuit het vasteland
van Europa).
Het verblijf van Twner in het buitenland was
een gedwongen verblijf. Hij was zó begaan met
het protestantisme dat hij in Engeland politieke
moeilijkheden mocht verwachten. In Padua
haalde hij een graad in medicijnen, vestigde zich
vervolgens in Keulen als medicus en wachtte
achtjaren geduldig tot de protestantenvervolgingen ten einde waren.
Na de dood van Hendrik VIII (1547) en de troebele tijd gedurende de regeringsperiode van
Edward VI (1547-1553) en Queen Mary (15531558), bracht de regering van Queen Elizabeth I
(1558-1603) opleving in handel en nijverheid.
William Harrison, Dean of Windsor, schrijft in
zijn boek 'Description of England' (1577) :
' Strange herbs, plants and annual fruits are daily
brought onto us from the Indies, America,
Caprobane, Canary Islands and all parts of the
world'.
Turner schreef een driedelig werk,'The New
Herbali', waarin hij 240 soorten Engelse planten
uit zijn onmiddellijke omgeving beschreef. Dit

was het eerste botanische werk in de Engelse
taal.
Matthias de l'Obel (1538-1616)
De in Rijsset (België) geboren botanicus Matthias de l'Obel werkte lange tijd in Antwerpen
en had het in zijn vingers om prachtige tuinen te
verzorgen voor welgestelde lieden. Het was de
welvarende tijd waarin de Vlamingen intense
handelsbetrekkingen onderhielden met Engeland. Als ervaren botanicus ging de I 'Obel naar
Engeland om daar de zorg op zich te nemen voor
de vele exotische planten, die Lord Zouche vanuit Kreta, Italië en Spanje naar zijn tuinen in
Hackney bracht. Het plantengeslacht Lobelia is
naar Matthias de l'Obel genoemd. Hij was ook
de eerste die een gedetailleerde beschrijving gaf
van alle rozensoorten die in die tijd in Europa
gekweekt werden, namelijk 10!
John Gerard (1545-1612)
In de tijd dat John Gerard zich aan de tuinkunst
wijdde, was Queen Elizabeth I (1533-1603) in
Engeland aan het bewind. Het was een tijd van
grote voorspoed, waarin ook voor deze kunst
plaats was. Toen hij als ' Garden-Superintendent' in dienst was van minister Lord Burghley,
kweekte hij in de kruidentuin in Holbom veel
soorten planten die tot dan toe onbekend waren
in Engeland.
John Gerard onderhield nauwe contacten met
buitenlandse botanici en plantenzoekers. De
Vlaamse botanicus Mathias de l'Obel bezorgde
hem veel planten uit het Vlaamse gebied. Via
een Londense koopman, Nicholas Lete, ontving
hij planten uit het Midden-Oosten. Carolus Clusius (1526-1609) bezorgde hem de Salomonszegel (Polygonatum)en de Fransman Jean Robin
(1550-1629) zond hem zaden van verschillende
zeldzame planten, die al in de Jardin des Plantes
te Parijs voorkwamen. Het meest spectaculaire
was de aankomst van tulpenbollen in Engeland
in 1578. Deze bollen waren door Ogier Ghislain
de Busbecq, ambassadeur van de Oostenrijkse
keizer aan het Turkse hof, op heimelijke wijze
verkregen uit de tuinen van sultan Suleiman de
Grote. De hieruit gekweekte bollen werden voor
veel geld verkocht aan welgestelde lieden.
John Gerard heeft veel nieuwe soorten in Engeland ingevoerd. Van de houtige gewassen zijn
dit bijvoorbeeld: Hibiscus syriacus (een van
nature in China en India thuis horende soort, die
al in de 16e eeuw in Syrië bekend was en waarvandaan hij deze soort ontving), Cornus mas
(inheems in Europa, maar in die tijd nog niet
bekend in Engeland), Philadelphus coronarüts

Lre.

L

Of che Hiiloric of Pla~- _ _ _

;s:>l

Ab"Pvl-v- jimli.m1

.Tbc drie rooa of Rububc;

2. Pagina uit "Herbal or General History of Plants "
van John Gerard

(uit Z.O. Europa) en Viburnum tinus (uit het
Middellandse Zeegebied).
Hij publiceerde boeken over tuinen en planten.
Zijn meest bekende werk is het vennaat·de ' Herbal or General Ristory of Plants' (1597) . Weliswaar is het volkomen plagiaat. ' Stirpium historiae pemptades sex sive libri triginta' (1583) van
de Hollander Remhert Dodoens (meer bekend
als Rembertus Dodonaeus, 1517-15 85) werd
door John Gerard in het Engels vertaald. Nadat
hij de plantensoorten in andere volgorde had
geplaatst liet hij het boek onder zijn eigen naam
met eerder genoemde titel verschijnen. De illustraties nam hij over uit het Duitse ktuidboek van
Tabernaemontanus (1588), die op zijn beurt de
illustraties overgenomen had uit werken van
Hieronymus Bock, Leonhard Fuchs, Carolus
Clusius en Matbias de l'Obel. In de dagen van
John Gerard werd plagiaat welwillend geaccepteerd en vaak toegepast. Het getuigde van de
juiste waardering van de geraadpleegde literatuur. Ondanks dat wekte dit de verbolgenheid
van Mathias de l'Obel op. Sinds het verschijnen
van Gerard's Herbali was het contact tussen beiden verbroken.
Dendraflora nr 42 2005
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John Tradescant sr. (1545 - 1637)
John Tradescant was de directe opvolger van
John Gerard. Koning Karel I benoemde hem tot
'King's Gardener' en later volgde zijn zoon
'Young John' hem op in die functie. 'Old John'
maakte veel reizen door geheel Europa en zelfs
tot in Noord-Afrika, steeds op zoek naar interessante planten.
Op 3 januari 1611 was hij in Leiden waar hij 3

pond sterling betaalde 'for roots of flowers of
roasses and shrubs of strong and rare'. In Haarlem kocht hij 'rather ripe cherry trees', 32.4 shilling per stuk, 5 shilling voor zestien Provençaalse rozen, 8 shilling voor twee Moerbeibomen, 6
shilling voor zes rode Bessenplanten. 'For transporting this European treasure, baskets and hampers should be used and paddocks bought to
keep thieving hand out' . Aldus zijn dagboeken.

Introductie van de Paardenkastanje
In 1563 zond Willem Quackelbeen een tak met
vruchten van de Witte Paardenkastanje naar Pierandrea Matthiolus, waarbij hij uitvoerig beschreef
hoe prachtig deze bomen waren in de tuinen van
de Sultan. Quackelbeen vermeldde in zijn brief
dat de Turken de fijngestampte vruchten aan de
paarden voerden. Matthiolus noemde deze boom
Castanea equina, wat letterlijk 'Paardenkastanje'
betekent. Het uiterlijk van de vrucht moet voor
hem aanleiding zijn geweest deze soort als een
verwant van de van oudsher bekende Tamme kastanje te beschouwen. Vanaf het Praagse hof is de
Paardenkastanje nooit verder verspreid.
Elf jaar later, bracht David von Ungnad, toen keizerlijk gezant van Maximiliaan 11 (opvolger van
Ferdinand I) aan het Turkse hof, zaden van de
Castanea equina mee naar Wenen. In die tijd was
de Vlaamse arts en botanicus Charles de l'Escluse, beter bekend als Carolus Clusius, lijfarts van
de keizer. Hij kweekte uit deze zaden planten, die
-toen Clusius in 1587 Wenen verliet- al tot aanzienlijke boompjes waren opgegroeid. Zij bloeiden voor het eerst in 1603. Zeer waarschijnlijk
zijn alle Paardenkastanjes in Midden- en WestEuropa afstammelingen van de door Clusius
opgekweekte boompjes, want vanuit Wenen zijn
op ruime schaal zaden van deze kastanje verspreid. In 1629 komen de eerste Paardenkastanjes 3. Aesculus hippocastamtm raakt in de 17de eeuw
naar in Engeland. Pas in 1753 vond Aesculus hip- bekend in West Europa.
pocastanum haar weg naar Amerika, toen de
Engelse. linnenkoopman Peter Collinson zaden naar John Bartram stuurde. Van nature groeit de
Paardenkastanje in een vrij klein gebied in Albanië en Noord Griekenland.
De Witte paardenkastanje bleefmeer dan een eeuw bekend onder de naam Castanea equina, die
Pierandrea Matthiolus er aan gaf, totdat de Franse plantkundige Joseph Pitton de Tournefort
( 1656-1708) in 1700 de naam in het Grieks vertaalde als Hippocastanum omdat de Paardenkastanje geen enkele verwantschap heeft met het geslacht Castanea (eetbare kastanje) en de naam,
die Matthiolus gaf, dus fout is. Linnaeus nam in 1753 de naam 'hippocastanum' als soortaanduiding over, maar gebruikte wat al te vrijmoedig de naam 'Aesculus' als geslachtsnaam, een
naam die de Romeinen reeds gebruikten voor de steeneik (Quercus ilex). Sinds Linnaeus spreken we dus niet meer van Castanea equina maar van Aesculus hippocastanum indien we de
Witte paardenkastanje bedoelen.
Aan de Nederlander Clusius is de bekendheid van de paardenkastanje te danken.
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Maar hij ging ook naar Parijs waar hij in Jean
Robin, curator van de Jardin des Plantes, een
zeer gerespecteerde vriend had. Beiden wisselden veel zaden en planten uit.
John Tradescant verliet zijn geboortestreek Suffolk om te Ratfield de zorg op zich te nemen
voor de tuinen van Cecil Lord Salisbury, secretaris van Queen Elizabeth. Haar opvolger, James
I, die regeerde van 1603-1625, had niet veel
belangstelling in tuinen en botanie.
Pierandrea Matthiolus (1501-1577)
Ogier Ghislain de Busbecq was van 1555 tot
1562 gezant van keizer Ferdinand I van Habsburg aan het hof van de grote Sultan. Hij zond in
die tijd veel planten, die in zijn land niet bekend
waren, naar het hof in Praag. Matthiolus, de uit
Siena afkomstige lijfarts van Ferdinand I van
Habsburg, was hevig geïnteresseerd in deze zendingen planten van het gezantschap in Constantinopel. Ghislain de Busbecq werd van zijn kant
bijgestaan door zijn lijfarts en botanicus, de
Nederlander Willem Quackelbeen of zoals het
beter klonk in termen van die tijd: Giuglielmus
Quackelbenus.
Carolus Clusius ( 1526-1609)
Het verzamelen van buitenissige planten en dieren was in de 16e eeuw een veel bedreven
liefhebberij van vorsten en edelen. Het exotische
karakter kreeg allengs meer accent omdat
ontdekkingsreizen en dus contact met andere
landen daartoe aanleiding gaven.
Het voorbeeld van Italië in de Renaissancetijd
volgend, namen Franse, Duitse en Engelse vorsten botanici in dienst, die niet alleen als kruidkundigen fungeerden maar vooral als persoonlijk lijfarts en bovendien als curator van hun
plantenverzamelingen onontbeerlijk waren. In
eenzelfde functie diende Jean Robin (15501629) de Franse koning Hendrik IV. De vermaarde Leonhard Fuchs ( 150 1-1566) was aan
het hof van de Ansbachs en Jean Bauhin (1541 1613), die als lijfarts en botanicus in dienst was
van de markgraaf Friedrich I van Württemberg,
ontwierp een vermaarde tuin en hield zich bezig
met het bevorderen van de fruitteelt. Zo was
Carolus Clusius ( 1526-1609) in dienst van Habsburgse keizer Maximiliaan II te Wenen.
Charles de l'Escluse (Carolus Clusius) werd op
19 februari 1526 geboren in Arras in het Vlaamse graafschap Atrecht, dat in die tijd deel uitmaakte van de Nederlanden onder Karel V
(1500-1558). Zijn vader was Seigneur de Wattèmes d' Arras. Dat gaf Charles later entree bij de

4. Clusius schreef veel boeken over exotische
planten.

bankiersfamilie Fugger voor wie hij naar Frankrij k, Spanje en Portugal reisde om daar planten
te zoeken. Zijn aantekeningen daarover publiceerde hij onder de titel: 'Rare spanish Plants'
(vert.). In Spanje verzamelde hij meer dan 200
nieuwe soorten. Hij reisde ook in Turkije vanwaar hij Fritillaria en Iris florentina meebracht.
In 1546 ging Charles de l'Escluse studeren aan
de universiteit van Leuven en behaalde twee jaar
later zijn licentiaat in de rechten. Daarna studeerde hij in Marburg en vervolgens in Wittenberg, waar hij zich op de medische wetenschappen toelegde. Na een verblijf van een jaar
in Zwitserland zette hij zijn studie medicijnen
van 1551-' 54 voort in Montpellier. Toen in 1562
Frankrijk onrustiger werd door de in alle hevigheid oplaaiende Hugenotenoorlogen, keerde hij
terug naar de Zuidelijke Nederlanden.
Meer dan ooit was in die tijd de studie van medicijnen verbonden met botanie. Ten dienste van
de studie stonden de zogenaamde kruidboeken,
die in de eerste helft van de 16e eeuw gewassen
beschreven die op een of andere manier heilzame werking hadden. Er verschenen belangrijke
nieuwe boeken, die dan nog wel in hoge mate de
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geneeskrachtige werking van de plant aanhaalden, maar waarbij de plant wel wetenschappelijker beschreven werd, zoals 'Herbarum vivae
cicones' van de Berner theoloog en botanicus
Otto Brunfels, het ' Kreutterbuch' van Hieronymus Bock in 1539 en vooral het in 1542 verschenen werk van Leonhard Fuchs 'De historica
stirpium' waarvan in 1543 de welbekende Duitse vertaling, o::veneens onder de titel 'Neue
Kreutterbuch' verscheen. In die tijd was Leonhard Fuchs lijfarts van de markgraaf van Anshach. Toen hij later professor te Tübingen was,
werd Fuchs door Karel V in de adelstand verheven. Zijn onderzoekingen en vergelijkingen met
planten, beschreven in werken van Brunfels,
Bock en Conrad Gessner, leverden circa 400
nieuwe plantenbeschrijvingen op, waaronder
bijna 100 uitheemse soorten. Dat Clusius zich
zeer tot deze werken aangetrokken voelde, blijkt
wel uit zU n Franse vertaling in 1557 van het
voor die tijd niet minder belangrijke 'Cruydeboeck' (1554) van Remhert Dodoens (Dodoneus).
Afgezien van de plantenverzamelingen aan de
vorstenhoven ontstonden in de 16e eeuw ook
patticuliere verzamelingen en niet alleen van
medicibotanici, die er beroepsbelang bij hadden,
maar ook van welgestelde burgers. Onder meer
bleef de bankiersfamilie Fugger in Augsburg
niet achter. De veelheid aan soorten in Fuggers
plantenverzameling was niet op de laatste plaats
te danken aan Carolus Clusius.
In 1573 werd Clusius benoemd tot keizerlijk lijfarts van Maxiruiliaan II en werd hij tevens belast
met de inrichting van een Medicinale Kruidentuin en botanische tuin te Wenen. Juist in zijn
Weense tijd verwierf hij vermaardheid door het
invoeren van allerlei nog niet bekende planten,
in het bijzonder Aesculus hippocastanum.
Clusius had al eerder contact met Pierandrea
Matthiolus, lijfarts van Ferdinand I van Habsburg. Matthiolus was vanwege zijn eigengereidheid niet erg gewaardeerd onder zijn tijdgenoten. Desondanks maakten botanici gretig
gebruik van zijn kennis van de Zuid-Europese
flora en wisten zij een aantal soorten naar elders
te halen. Toen Clusius in 1573 in Wenen kwam,
was Matthiolus vanzelfsprekend ook lijfarts van
Ferdinands opvolger Maximiliaan. Zo had Clusius in de eerste jaren in feite alleen maar het
toezicht op de keizerlijke tuinen. In 1587 verliet
hij Wenen. Na nog enkele jaren in Franknut te
hebben gewoond, volgde in 1593 zijn benoeming tot honorair professor te Leiden om een
10
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Hortus Botanicus te stichten. Door ziekte getroffen echter werd zijn vriend, de Delftse apotheker
Dirck Ontgaerszoon Cluyt benoemd de tuin op
te zetten. Deze had dan wellicht niet de universitaire bevoegdheid, maar zeker wel de bekwaamheid. Hij bracht zijn eigen plantencollectie in,
waarmee hij binnen vier maanden de nieuwe
botanische tuin inrichtte. In volgende jaren verkreeg ook Clusius diverse planten voor de collectie, o.a. Laburnum alpinum (1601)- restanten
hiervan staan nog bij de ingang, Syringa vulgaris (1594) vanuit Z.O. Europa, Platanus orientalis (1592) uit Kreta, Prunus laurocerasus (1594)
vanuit Istanbul (toen nog Constantinopel).
In 1594 plantte hij ook een Corylus colurna, de
Boomhazelaar. Het verschijnen van Corylus
cohu-na in parken en tuinen loopt sterk parallel
met de geschiedenis van de Paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum). Het is dezelfde
David von Ungnad, keizerlijk gezant van Maximiliaan II van Oostenrijk aan het Turkse hof, die
in 1582 zaden van C01ylus colurna naar Carolus
Clusius, toen directeur van de Keizerlijke Tuinen in Wenen, zond. Clusius had al enige kleine
boompjes in de tuin toen hij daar in 1587 vertrok. Waarschijnlijk hebben deze boompjes al
jong vruchten gedragen want kort nadien wordt
de Boomhazelaar reeds genoemd in diverse
plantencollecties. Van nature komt de soort voor
in Z.O. Europa en Klein Azië.
Het kweken en verzamelen van exotische planten om wetenschappelijke redenen is te danken
aan Clusius. Hij schreef veel boeken. In 1601
kwamen zijn verzamelde werken in Antwerpen
uit onder de titel 'Rariorum plantarum historia'
waarin 600 nieuwe plantenbeschrijvingen. De
steeds meer geïnteresseerde liefhebbers hadden
grote belangstelling in al die nieuwe planten, die
weinig of niets meer te doen hadden met de
medicinale gewassen uit de oude kruidentuinen.
De Hortus Botanicus te Leiden was dan ook niet
de gebruikelijke kruidentuin van die tijd, maar
een wetenschappelijke tuin waarin naar een zo
groot mogelijke verscheidenheid aan planten
werd gestreefd. Clusius was ook de eerste man
in Europa, die de aanzet gaf tot het kweken van
exotische planten.
Carolus Clusius had vooral op latere leeftijd veel
contact met zijn tijdgenoten Jean Gerard (154516 12), vennaat·d botanicus te Londen en met
Jean Robin (1550-1629) van de Jardin des Plantes te Parijs. Er was een levendige uitwisseling
van allerlei vreemde plantensoorten. Het was de
tijd dat onder meer tulpenbollen voor fantasti-

scheprijzen en vaak via clandestiene weg West
Europa bereikten. Op 4 april 1609 stierf Clusius
te Le~den, 83 jaar oud.
Jean Robin (1550-1629)
JeanRobinwas een kruidkundige in dienst van
de Franse koning Hendrik IV en tevens lijfarts
van diens vrouw Maria de Medici. Hij stichtte in
1590 de Parijse 'Jardin des Plantes', die oorspronkelijk 'Jardin du Roi' heette. Tot 1626 was
deze tuin in hoofdzaak slechts een kruidentuin,
maar omstreeks die tijd werd het de plaats van
wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin en
overvleugelde toen ver de boekenkennis van de
Sorbonne en haar medische faculteit. Veel plantenzoekers zonden zaden en planten naar de tuin
of hadden contacten door de ruil ervan. John
Gerard, Clusius en John Tradescant Sr. onderhielden een levendige ruilhandel. John Bartram
gebruikte het adres van de Jardin desPlantesom
Amerikaanse planten naar Engeland te sturen
gedurende de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Voor de moeite mochten de curatoren zelf
ook wel wat houden. In 1601 kweekte Jean
Robin, stichter van de Jardin des Plantes te
Parijs, de eerste Acacia's in Europa van door
Tradescant gestuurde zaden. In de Jardin des
Plantes is nog een restant van een in 1636 door
Vespasian Robin, zoon van JeanRobingeplante
boom.
André Ie Nötre (1613-1700)
Hoewel André Ie Nötre niets te maken had met
het zoeken van planten en de directe verspreiding daarvan, moet hij toch in dit kader genoemd
worden. Als grondlegger van de Franse stij l in
de landschapsarchitectuur van de ' Grand Siècle'
droeg hij natuurlijk veel bij in de toepassing van
al die nieuwe plantensoorten in de tuinen.
Le Nötre ontwierp gedurende de regering van de
Zonnekoning, Loclewijk XIV, de parken van
Sceaux, Versailles en Vaux-le-Vicomte. Zijn
eerste grote werk was tussen 1656 en '61 het
park van Vaux-le-Vicomte voor de magistraat
Fouquet, die in 1653 het beheer over de staatsfinanciën van Loclewijk XIV kreeg. Dit park is
wel het fraaiste voorbeeld van Franse baroktuinen. Nauwelijks hiermee klaar ontwierp hij in
1662 het park St.James te Londen en werkte hij
van 1662 tot ' 90 in opdracht van de Zonnekoning aan het park van Versailles. Tussendoor
werd nog in 1676 een park ontworpen voor
Madame de Montespan te Clagny bij Versailles.
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708)
Joseph Pitton de Tournefott is een vermaarde

Franse plantenkenner en hoogleraar plantkunde
in Parijs, die veel in de Levant reisde. Hij verzamelde wel 1300 verschillende soorten planten.
Hij is de eerste botanicus die de soorten cmTect
determineerde. Men kan hem als voorloper van
Linnaeus beschouwen.
John Evelyn (1620-1 706)
Al in de laatste jaren van de regeringsperiode
van koning Karel I van Engeland (1600-1 649)
had John Evelyn, 'The Great Gardener' van
Hampton-Court, veel invloed op de Engelse
tuinkunst Hij was overigens een vriend van de
latere koning Karel II ( 1630-1 685). In de periode van Cromwell (1649-1658) week hij met
Karel II uit naar Frankrijk. Hier had hij veel
contact met André Ie Nötre en diens begaafde
leerling John Rose, de latere hoofdtuinman van
Karel II. In 1660 keerde Evelyn met de koning
terug. Het bewind van Cromwell bleek een
ramp voor Engeland; Rampton Court werd in
haar bestaan bedreigd en ontkwam maar nauwelijks aan het lot van Wimbiedon/ dat vernield, of
Nonsuch, dat verkocht werd.
In 1662 publiceerde John Evelyn ZtJn
boek:'Sylva, a discours on Forest Trees'.
Het was niet altijd even gemakkelijk zaden of
planten van bepaalde begerenswaardige vreemde soorten te verkrijgen. Jaloezie en broodnijd
speelden vaak een rol. In 1681 beklaagde Evelyn zich in een brief aan zijn vriend Wilham
Loudon in Barbados:"The Hollanders in the
East Indies would not let an exotic or economie
plant out of their grap". Hij doelde op de Nootmuskaat (Myristica fragrans), de Kaneelboom
(Cinnamomum)en de Kruidnagelboom (Eugenia caryophyllata). Sir John Cox had eens wat
zaden in Jakarta (toen Batavia) te pakken kunnen krijgen maar die waren ontdaan van alle
kiembeginselen. De slimme Hollanders zorgden
er wel voor dat geen planten uit de zaden konden groeien.
In 1688 was Evelyn raadsman van de Earl of
Sandwich, die toen Engelse ambassadeur was
aan het Spaanse hof. Steeds weer op zoek naar
nieuwigheden vroeg hij in een brief aan de Earl
of hij hem niet wat planten kon bezorgen van
bepaalde Japanse Kersenbomen (Prunus) en de
Kweepeer (Cydonia oblonga). Om zo iets te
verkrijgen moest men ze vaak het land uit smokkelen. Zijn streven om nieuwe planten te krijgen
deed hem aan Samuel Pepys, de secretaris van
de Admiraliteit, vragen of hij zijn kapiteins niet
kon opdragen vanuit Amerika planten mee te
brengen van de Lariks (Larix), Linde (Tilia ),
Dendraflora nr 42 200.'
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Tsuga en Liriodendron, alsmede zaden van
allerlei soorten Pinus en Picea. Dit is hem kennelijk toch niet gelukt want de gewenste soorten
zijn pas vele jaren na zijn dood voor het eerst in
Europa ingevoerd.
De meest opzienbarende exotische plant die ten
tijde van John Evelyn in Engeland werd ingevoerd, was Citrus sinensis, de Sinaasappelboom. De rage urn dit boompje werd zodanig
ten top gedreven dat "the affection for the orange spread like an infection amongst the gentlem.:n dilettants ofEurope. In Engelandit was allimportant in the span of years between the
Tudors and the Hanoverians and the culture of
over 169 varieties, in pots and tubs on little
wheels which were wintered in substantial and
often beautiful orangeries, was the height of fashion and gardening delight".
John Evelyn wordt geroemd als de Cicero van
de Engelse ' Orange-growers' .
Uit zijn dagboeken blijkt niet dat hij zelfplanten
verzamelde, dat wil zeggen in de natuur planten
zocht. Wel heeft hij grote invloed uitgeoefend
op exotenverzamelaars. Kwekers waren er snel
bij om aan de vraag naar planten, die Evelyn
aanprees, te kunnen voldoen. Zij teelden de
nieuwe planten in kassen en oranjerieën om snel
vermeerderingsmateriaal te hebben. Diplomatieke koeriers, zeekooplieden en reizigers zorgden ervoor dat veel planten van buiten Europa
naar Engeland kwamen. Zo gaf het zoeken van
planten in het buitenland vaak een aardige bijverdienste. Het was overigens voor kwekers
belangrijk een betaalde agent in de haven te
hebben wanneer een schip Londen aandeed.

Hoewel bescheidener dan de koninklijke tuinen,
bleef de landadel volharden in hun aandacht
voor tuinen en parken. Zo ontstonden selecte
verzamelplaatsen voor talrijke plantensoorten.
In het bijzonder trad later de tuin van John Evelyn op de voorgrond vanwege de uitgelezen verzameling boomsoorten. Zijn leeftijdgenoot John
Ray uit Essex (1627-1705) was, evenals destijds
Turner, een energieke plantenzoeker in eigen
land. Hij schreef de ' Synopsis of the British
Flora' in 'Ray's Catalogue ofthe Plants ofEngland and the Adjacent Islands' .
Philip Milier ( 1691-1771)
Philip Miller was tuinbouwkundige in Chelsea.
De meningen zijn verdeeld of hij via Peter Collinson in bezit kwam van de door John Bartram
uit Amerika gestuurde planten of rechtstreeks
contact met deze had. In ieder geval teelde MilIer in 1738 al Poptdus angulata (synoniem van
P. deltoides), die waarschijnlijk deel uit maakte
van Bartrams zendingen.
Hij stond bekend als ' the most famous professional gardener and nurseryman of his days'. Hij
was de man die de kennis van nieuwe planten en
exoten bij de mensen van de middenklasse
bracht, een genoegen dat eens slechts de adel
voorbehouden was.
Linnaeus, Cart von Linné (1707 -1778)
Cart von Linné is de grondlegger van de moderne
systematiek en nomenclatuur (binomiale naamgeving) - voortgesproten uit een idee van Caspar
Bauhin - waardoor eindelijk eens orde op zaken
werd gesteld in de naamgeving van de soorten.
Hij is ook de vader van de moderne taxonomie,
d.i. de leer van de classificatie.

Decreet van Württemberg (1663)
In de Duitse landen werd van hogerhand gezorgd voor vergroting van het bomenbestand. De
regering van Württemberg vaardigde in 1663 een decreet uit om alle landwegen met vruchtbomen te beplanten. Enige jaren later volgde de aanleg van de grote tuinen van Herrenhausen.
Op 5 maart 1686 vaardigde Kurftirst Friedrich Wilhelm van de Mark Brandenburg een patent uit
"wegen Pflanzung allerhand fruchtbares und andere Bäume". Tevens bepaalde hij dat geen
bruidspaar door de pastoor in de echt verbonden mocht worden voordat de bruidegom een akte
kon overleggen waaruit bleek (ein von seiner Amtsobrichkeit beglaubtigtes Zeugnis) dat hij minstens zes vruchtbomen geënt en even zovele geplant had. De pastoor moest de echtelieden nog
gedurende twee jaren aanmanen de bomen goed te verzorgen.
Veertigjaar later werd de ' Grösste, te Baumschule Deutschlands ' aangelegd te Kassei.
In 1740 gaf de Pruissische koning Frederik de Grote (1712-1786) een 'Kabinettsorder' uit. Op
bevel moesten, waar mogelijk, behalve fmitbomen ook "Pappelweiden, Rüsten, Espen, Eschen,
Linden, E1sen, Ebereschen und Ahorn" geplant worden. In 1786liet Frederik voor zijn tuin "einige Hundert ächte Kastanen, ächte Maronnius aus Italiën" komen .
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5. Linnaeus, grondlegger van de moderne
systematiek

In het nomenclatuursysteem van Linnaeus valt de
eer van het auteurschap van een genus of soort te
beurt aan diegene, die de eerste, volledige
beschrijving in het Latijn geeft. Dit had tot gevolg
dat mensen die het veldwerk deden, zoals John
Bartram, niet hun naam aan een nieuwe soort konden hechten, maar veelal Linnaeus zelf, die het
vaktechnisch Latijn uitstekend beheerste. Zijn
naam is verbonden aan zo 'n 7.000 soorten planten
en op zoölogisch gebied aan mim 4.000 soorten.
Linnaeus had in Heinrich Johann Nepomuk von
Crantz, arts en professor in de botanie te Wenen,
een verbeten tegenstander van zijn systeem. Het
plantenrijk werd door Linnaeus in groepen indedeeld op basis van aantallen mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen van de bloem. Dit oorspronkelijke stelsel van Linnaeus wordt nu niet
meer gebmikt Latere taxonomen bouwden een
nieuwe ordening op , waarin vrijwel alle plantensoorten op natuurlijke wijze kunnen worden
ondergebracht.
Cart von Linné werd geboren in Räshult, district
Kronoberg, Zweden. In 1728 ging hij in Uppsala studeren. Voor een ontdekkingsreis naar
Lapland kreeg hij in 1732 een toelage van de
overheid. Gedurende zijn studie in Nederland,
waar hij in 1735 te Harderwijk promoveerde in
medicijnen, maakte Linnaeus - dankzij zijn persoonlijkheid en zijn talenten - spoedig kennis
met grote wetenschappers zoals Herman Boerhave, de meest gewaardeerde medicus en botanicus van zijn tijd. Boerhave stelde Linnaeus voor
aan de magnaat, George Clifford, die hem in
dienst nam als a1is en curator van zijn botanische
tuin ' de Hartecamp ' . Op 28-jarige leeftijd publi-

ceerde Linnaeus zijn beroemde 37 delen over de
systematiek: 'Systema Naturae' . In 1736 volgde
' Genera plantarum' .
Na zijn huwelijk in 1739 met Sara Lisa Moraeus
vestigde hij zich als arts in Stockholm. Hij correspondeerde met zijn confraters in praktisch
heel Europa en ontving bijna dagelijks zaden,
planten en gedroogde planten naast zeer gedetailleerde brieven over haast alle aspecten van
het plantenleven. De Londense linnenkoopman
en plantenverzamelaar Collinson beklaagde zich
echter over hem: "Dr. Linnaeus receives all and
returns nothing". Daarnaast was de correspondentie met het Amerikaanse drietal John Bartram, Dr. Alexander Garden en Cadwallader
Colden voor hem van onschatbare waarde,
omdat hij zo dieper inzicht kreeg in de Amerikaanse flora.
Op 34 jarige leeftijd werd Linnaeus Professor te
Uppsala. Veel van zijn zeer goede leerlingen
zouden later materiaal voor hem verzamelen,
onder meer zijn favoriete pupillen Carl Thunberg (1743-1828), die Zuid Afrii<:a bereisde, de
Zweed Dr. Andreas Spassman (1748-1820), die
met Captain Cook op de 'Resolution ' diens
tweede reis maakte van I 772- ' 75 op het zuidelijk halfrond en Johann Georg Gmelin (17091755), die in Siberië en Kamschatka verzamelde . In 1744 maakte Carl von Linné in gezelschap
van Pehr Kalm ( 1716-1779) en op uitnodiging
van Tsarina Catharina een reis naar Rusland.
'Materia medica ' werd in 1749 en ' Species plantamm' , (binominale naamgeving) in 1753 uitgegeven. Twee jaar na het neerleggen van zijn
functie als rector aan de universiteit van Uppsala, in 1772, werd hij getroffen door een beroerte,
die in de volgende vier jaar zijn lichaam en geest
sloopte.
Na zijn dood in 1778 brak er onenigheid uit
onder de erfgenamen, die het verzamelde materiaal niet in handen van de zoon, Carolus Linnaeus jr. (1741-1783) wilden geven. Toen deze
overleed, kocht Sir James Edward Smith (17591828), arts en botanicus in Londen, het herbarium, de bibliotheek en de verzameling. In 1788
stichtte Smith met Sir Joseph Banks de Linnean
Society, waarin het gehele bestand werd ondergebracht.
Georges Louis de Buffon ( 1707 -1788)
Georges Louis Leclerc, comte de Buffon superintendant van de Jardin des Plantes te Parij s
schreef in 44 delen en in vele talen ve1iaald, zijn
meesterwerk: ' Histoire naturelle, générale et
particulière' .
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6. Georges Louis de Buffon

Volgens de Buffon was de natuur van de Nieuwe Wereld (Amerika) in alle opzichten inferieur
aan die van de Oude Wereld. Klimaat, mensen,
dieren, planten; alles was anders ontwikkeld of
gedegenereerde vormen van het leven van de
Oude Wereld. Dit is vanzelfsprekend mede oorzaak geweest van de geringe belangstelling van
de Fransen voor planten van Amerika in de tijd
van de Buffon, die een autoriteit was op botanisch en ander gebied. Zelfs Frederik de Grote
( 1712-1786) was onder de indruk.
Al deze nonsens vindt zijn oorsprong in
beschrijvingen van enkele ontevreden, vroege
ontdekkingsreizigers, die in de Nieuwe Wereld
weelderige tropen hadden verwacht. De Buffon
meende zelfs dat de Nieuwe Wereld later
geschapen zou zijn dan de Oude Wereld. Hij had
in zijn opvattingen een medestander in de

Kew Gardens (1772)
De geschiedenis van de Royal Botanie Gardens, Kew, begon met de koninklijk eigendommen
Richmond Estate en Kew Estate. In 1730 woonde Frederick, Prince of Wales met zijn echtgenote Princess Augusta op Kew House aan de Theems. Na de dood van haar echtgenoot stichtte
Augusta in 1759 een botanische tuin onder leiding van de hoofdtuinman William Aiton (17311793) en met advies van Jolm Stuart, derde graaf van Bute.
Door overerving kwamen de bezittingen in 1772 onder George III samen. Onder de bekwame
leiding van Sir Joseph Banks werden plantenzoekers uitgezonden op zoek naar planten van
wetenschappelijke, medische en economische waarde.
In de bijna 60 jaren van de regering van George III ( 1738-1820), werden niet minder dan 6. 746
zeldzame exoten Engeland binnengebracht. Lord Bute, Wilham Aiton en Sir Joseph Banks
waren de grote promotors, met Kew als verzamelplaats. De ontdekkingen van Banks hebben
zeker een aandeel in deze cijfers gehad.

Royal Horticultural Society (1804)
De initiatiefnemer van de Horticultural Society, met haar doelstelling 'for the sole purpose of
eneauraging Horticultme' was John Wedgwood (1730-1795), telg uit de welbekende pottenbakkersfamilie in Staffordshire. Hij schreef zijn idee in een brief van 29 juni 180 I.
Onder de oprichters Sir Joseph Banks (1743-1820), Wilham T. Aiton directeur van Kew Gardens ( 1766-1849), Thomas Andrew Knight, plantkundige ( 1759-183 8) en William Forsyth, hortulanus in Kensington (1737-1804), kreeg het statuut in 1804 zijn beslag. De Earl ofDartmouth
werd de eerste president van de Horticultural Society.
De eerste secretaris Richard Antony Salisbury werd in 1810 opgevolgd door Joseph Sabine
(1770-1837), met John Lindley (1799-1865) als zijn assistent. Lindley gaf de "Instructions for
packing living plants in foreign countries, especially within the tropics and their treatment during
the voyage to Europe".
In het begin van de 19e eeuw was er grote belangstelling voor allerlei exotische planten, waarvan in botanische tijdschriften met veel illustraties gewag maakten. Het streven tot "improvement ofthe grounds" van Larreelot Capability Brown, die in 1783 was gestorven, was nog steeds
levend bij Estate-bezitters en de belangstelling voor veel plantensoorten, die de Engelse kwekerijen niet konden leveren, was zeer groot.
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Nederlander Comelis de Pauw, hoewel deze
Amerika nooit bezocht had. In zijn boek:
'Recherches Philosophiques sur les Américains'
(1768) gafhij een volkomen verdraaide beschrijving van Amerika. Toch werd dit werk door een
groot deel van de Emopese wetenschappers voor
waar aangenomen. VolgensPieter Pauw (15641617), hoogleraar in Leiden, was de Nieuwe
Wereld óf moeras óf oerwoud óf gebergte en
niets anders. Het water was bedorven en het klimaat zo koud dat zelfs in de meeste delen de
bomen horizontaal wortelden, daar ze anders in
de bevroren ondergrond kwamen. Zulke onzinnige opvattingen hebben invloed gehad op de
toch al geringe belangstelling voor de Nieuwe
Wereld. Ondanks dit negatief oordeel van Pauw
werd toch door Boerhave de Noord-Amerikaanse Paardekastanje naar hem genoemd. Linnaeus
erkende dit geslacht Pavia niet, Maar liet de
naam voorleven in Aesculus pavia, de Rode
paardenkastanje, een soort uit het zuidoosten
van de VS . In 1711 werd deze soort in Engeland
ingevoerd en vandaar uit verspreid over Europa.
De eerste Franse belangstelling voor Amerikaanse planten kwam met André Michaux in
1786.
Augustine de Caodolle ( 1778-1841)
In: 'Théorie élémentaire de la Botanique' stelde
de Candolle in 1813 de basisregels vast voor de
plantennomenclatuur. Deze bleken niet geheel
juist te zijn. Hernieuwde regels werden in 1867
opgesteld door zijn zoon Alphonse de Candolle
(1806-93) onder de titel 'Lois de la Nomendature botanique', die op het congres van botanici in
1867 te Parijs aanvaard werden.
Sir William Jackson Hooker (1785-1865)
Wilham Jackson Hooker werd in Norwich
geboren. Al op 24 jarige leeftijd maakte hij een
onderzoekingsreis naar lisland waarover hij een
boek publiceerde onder de titel: ' Joumal of a
tour in Iceland' . Dit en zijn ontdekking van een
onbekende mossoort, Buxbaumia aphylla was
de aanleiding dat hij in 1820 werd hij benoemd
tot professor in de botanie aan de universiteit
van Glasgow.
Hooker heeft er alles aan gedaan om David Douglas, de latere plantenzoeker op het Amerikaanse continent, op te leiden tot botanicus. Hij nam
hem mee naar de Schotse hooglanden om daar
materiaal te verzamelen voor zijn boek 'Flora
Scotica' . In het voorjaar van 1823 heeft hij
David Douglas bij de Horticultural Society als
plantenzoeker aanbevolen. Dit was de aanleiding deze met dat doel naar Amerika te sturen.

7. William Hooker maakte al op jonge leeftijd verzamelreis naar IJsland.

In 1839 verliet W.J. Hooker G1asgow om de
functie van directeur van Kew Gardens te bekleden en daarmee ook het toezicht te houden op
het daaraan verbonden herbarium. Na het overlijden van Sir Joseph Banks namelijk, lagen de
Kew Gardens er meer en meer verwaarloosd bij.
Er werd niets meer aangeplant en er werd nauwelijks onderhoud gepleegd. Gestuurde zaden
bleven onuitgezaaid. Gelukkig kwam hierop een
reactie en na een politieke beslissing werd Lord
Suney het gezag over Kew Gardens ontnomen
en gingen de tuinen in 1840 in staatsbezit over
als nationale botanische tuin.
William Jackson Hooker breidde de aanvankelijk 4 ha grote Kew Gardens gedurende zijn
ambtsperiode uit tot 80 ha. De onproductieve
plantenverzamelaars werden onmiddellijk vervangen door Wilham Purdie en John Burke; de
eerste stuurde hij naar Jamaica en Colombia en
de tweede naar Noordwest Amerika. Zo aniveerden tussen 1843 en 1849 opnieuw 92 grote
kisten met levende planten in Kew.
Het moet een grote voldoening voor Wilham
Jackson Hooker zijn geweest dat zijn zoon,
Joseph Dalton Hooker, hem opvolgde als directeur van Kew Gardens.
Een van Hooker's belangrijkste werken is de
' Flora Boreali-Americana' dat handelt over de
flora van de noordelijke streken van het toenmalige Britse deel van Amerika. Bij het schrijven
van dat werk steunde hij in belangrijke mate op
gegevens van Dr. Richardson, natuuronderzoeker
van de FrankJin-expeditie naar het Amerikaanse
arctische gebied, maar niet minder op het materiaal dat Thomas Drummond, botanicus van dezelfde Franklin-expeditie, verzameld had. Hij had
zich zeer verheugd ook de overvloedige gegevens,
die zijn vroegere leerling David Douglas in BriDendraflora nr 42 2005
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Introductie van de Gewone acacia
De eerste kolonisten op het Noord-Amerikaanse continent hebben kennis gemaakt met uitgestrekte Robinia-begroeiingen. Waar precies het
oorspronkelijke verspreidingsgebied van de
Gewone acacia heeft gelegen, is moeilijk meer
vast te stel! '1. Sinds de eerste blanke kolonisatie is de soort veelvuldig gekapt omdat al spoedig bleek dat het hout zeer sterk en goed houdbaar is; bovendien is Robinia pseudoacacia
sindsdien zeer veel aangeplant en nogal verwilderd, zodat de grenzen van het oorspronkelijk
spontane begroeiinggebied geheel vervaagd
zijn. Aangenomen wordt dat de oorsprong heeft
gelegen in het centrale Allegheny-gebergte en
in de staten ten oosten van de Mississipi. Men
moet zich de oorspronkelijke vegetatie als een
open begroeiing voorstellen. De boom houdt
van licht en kan slechts op open plekken tot
grote ontwikkeling komen. De Gewone acacia
zaait zich zeer gemakkelijk uit en begroeit bij
voorkeur kaal geslagen plekken. Waar de eerste
kolonisten veelal rootbouw pleegden op de
bossen, nam de Acacia spoedig bezit van de
kaalslagen. Als zodanig ontstond dan binnen de
kortst mogelijke tijd een Robinia-begroeiingen
8. Robinia pseudoacacia in 16de en 17de eeuw vanuit
waar die eerder niet was.
De rage naar het bezit van exotische planten, Noord-Amerika in West Europa
vooral aan de Europese vorstenhoven van de geïntroduceerd
16e en 17 e eeuw, deed ook deze woekerende
Robinia haar weg naar Europa vinden. De beroemde Parijse botanische tuin 'Jardin des Plantes' ,
ontving vermoedelijk rond 1601 zaad van de Gewone acacia.
Acacia is de wetenschappelijke soortnaam voor Mimosa. Jean Robin dacht dat de uit het zaad voortgekomen plantjes tot hetzelfde geslacht behoorden als de in het mediteJTane gebied voorkomende
Mimosa's (Acacia dealbata) met dit verschil dat de hoop bestond dat deze Mimosa in het minder
milde klimaat van het noorden zou gedijen. Hij noemde de soort Acacia robinii (Rob in 's acacia).
Spoedig bleek dit echter een schromelijke vergissing. De zo geliefde Mimosa en Rob in 's acacia hadden niets met elkaar te maken en behoorden zelfs ieder tot een andere plantenfamilie. Linnaeus heeft
een correctie op de 'valse acacia' gemaakt en noemde de soort Robinia pseudoacacia en zo werd dit
de wetenschappelijk juiste benaming.
Door Vespasien Robin, zoon van Jean Robin, werd in 1624 officieel een volwaardige boom in de door
zijn vader in 1590 gestichte 'Jardin des Plantes' in Parijs geplant en deze oudste trofee van Amerikaanse boomimport is daar nog steeds, hoewel kreupel - maar zorgvuldig aan alle kanten gesteund in leven gehouden.
De Gewone acacia venneerdert zeer gemakkelijk zaad wat mede de oorzaak van een haast niet te
beperken spontane verspreiding is. Vanaf de eerste geplante bomen schoten op de meest ongewenste
plekken jonge zaailingen op, die in de kortst mogelijke tijd tot flinke bomen opgroeiden, een verschijnsel dat iedereen die de acacia's kent, niet vreemd is. De grote en snelle verspreiding over Europa is echter niet alleen te danken geweest aan de genoemde eigenschap, maar niet minder aan de verwachtingen dieFrederik de Grote (1712-1786) van de Robinia pseudoacacia had. In de jaren 1760-'70
liet hij dan ook enorme hoeveelheden acacia's aanplanten met de bedoeling binnen niet al te lange tijd
te beschikken over grote hoeveelheden timmerhout. Het lichtgekleurde, vaak rood geaderde hout werd
door meubelmakers, wagemnakers en molenbouwers graag gebruikt omdat het hard en licht is.

tish Columbia verzameld had, te mogen gebruiken. Hierin werd hij echter teleurgesteld omdat
Douglas dat materiaal als zodanig niet wilde
afstaàn en er zelf naar streefde zijn dagboeken in
wetenschappelijke opmaak te publiceren. Dit
sloot echter niet uit dat Douglas toch enige informatie aan Hooker verschafte. Voor hij voor zijn
tweede expeditie naar British Columbia vertrok,
stuurde Douglas zijn veldaantekeningen van de
eerste expeditie aan Hooker.

Amerika
John Tradescant jr. (1608-1662)
John Tradescant Sr. was in dienst van koning
Karel I van Engeland en belast met de zorg over
de Koninklijke Tuinen. Na het overlijden van zijn
vader in 163 7 begaf John Jr. zich op reis naar
Virginia met het doel nieuwe plantensoorten te
zoeken.
Hij herhaalde deze reis in 1642 en 1654 en bracht
nieuwigheden mee als Cotinus obovatus, Platanus
occidentalis, Liriodendron tulipifera, Acer
rubrum en Ta.xodium distichum. Met John Tradescant Jr. begon eigenlijk de invoer van nieuwe

9. De Tulpenboom werd tussen 1642 en 1654 door
John Tradescant jr. verzameld in Noord Amerika

boomsoorten vanuit de Nieuwe Wereld.
De eerste kolonisten, die kennis maakten met de
geweldige oerwouden in de Amerikaanse Great
Smoky Mountains, moeten hun ogen hebben uitgewreven. Een bijzondere indruk moeten de
woudreuzen zoals de Tulpenboom (Liriodendron
tulipifera) hebben gemaakt. Bomen met een stamdikte van drie meter, kaarsrecht omhoog gaande
en over een lengte van twintig meter gaaf van
stam en onvertakt, zijn geen uitzondering
geweest. Ze waren zo dik dat men nauwelijks wist
hoe ze om te kappen. In de 18e en 19e eeuw zijn
deze kolossen veelal ten offer gevallen aan de
houtwinning. Er is van de oude indrukwekkende
bomen dan ook niets overgebleven dan een klein
oerwoudreservaat 'J oyce Kilroer Memorial
Forest' . Hierin vindt men nog een exemplaar van
± 60 meter hoog met een stamdoorsnede op borsthoogte van 2 meter. Zoals onze Eikenberkenbossen en Eikenhaag beukenbossen, maakt de Tulpenboom in natuurlijke omgeving deel uit van een
plantengemeenschap die daar de TulpenboomSuikeresdoornbossen
(Liriodf?ndro-Aceretum
sacchari) genoemd worden, waarin uiteraard
Liriodendron tulipifera en Acer saccharum dominant zijn en de ons bekende Duitse pijp, de Aristolochia durior en Wilde Wingerd, Parthenocissus quinquefolia, als lianen deel uitmaken van de
onderbegroeiing.

Henry Compton (1632-1713)
Henry Compton, zoon van de Earl of Northampton, voormalig huurling, edelman en later bisschop van Londen, was de eerste grote verzamelaar van Amerikaanse planten. Hij werd geboren
op het prachtige 'Compton Wynates', waar hij
reeds in zijn jeugd de liefde voor planten opdeed.
In 1675 werd hij bisschop van Londen. Vanuit
zijn bisschoppelijk paleis in Fulham bestuurde hij
de geestelijke zaken van de koloniën in Amerika.
Hij zond missionarissen naar de Indianen, waarbij
vooral die mannen uitgekozen werden, die plantenkennis hadden. Hij gaf al zijn missionarissen te
verstaan dat ze naast hun geestelijke taak vooral
zaden en planten moesten verzamelen. De in
Amerika gevonden nieuwe planten werden naar
Fulham Palace gezonden. Zo werd de bisschoppelijke paleistuin een centrum van Amerikaanse
planten en een Mekka voor botanici. Al voordat
Compton Fulham Palace betrok, hadden deze tuinen een rijke verzameling aan exotische planten.
Kennelijk moet Compton's voorganger, Bishop
Guindal, ook al een liefhebber van planten zijn
geweest.
Een van de missionarissen met grote plantenken-
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nis was John Bannister (1650-1692) . Deze zond
in 1681 aan bisschop Compton een eerste lijst
van planten, die hij gevonden had. Dit was niet
een opsomming alléén, maar hij voegde er ook
zaden of jonge plantjes bij . Van de vele soorten
die de lijst bevatte zijn er enkele die vandaag de
dag geen ongewone verschijning zijn in tuinen en
parken, zoals Crataegus coccinea, Gleditsia
triacanthos, Liquidambar styraciflua, Queretts
coccinea, Pinus strobus en Magnolia grandiflora.
In 1692 zond Banister onder meer nog Juglans
nigra, Acer negundo, Populus balsamifera, Abies
balsamea en Cornusjlorida . In de tuinen van Fullham Palace groeiden de eerste exoten in Europa,
die van daar uit verspreiding vonden. Zo
verbazingwekkend moet deze botanische tuin zijn
geweest dat Switzer ( 1653-173 8), die aan de tuinen van Rampton Court werkte, sprak van "wel
duizend exotische soorten planten in de kassen en
tuinen", die hij daar aantrof.
John Banister (1654-1692)
John Banister was een missionaris, die al enige
tijd in West-Indië had gewerkt. Daar had hij naast zijn missiewerk - nog al wat kennis opgedaan van exotische planten. In 1678 werd hij in
opdracht van de bisschop van Londen, Henry
Compton, uitgezonden naar de maagdelijke wouden van de Nieuwe Wereld, niet zo zeer om missioneringwerk te doen onder de 'heidense' Indianen maar meer om nieuwe plantensoorten te
zoeken. Overigens was het voor de hand liggend
dat de Europese landen een sterke uitbreiding van
hun godsdiensten zochten in de koloniën. Er was
dus een grote behoefte aan missionarissen in die
landen waar de Europeanen hun macht hadden
uitgebreid. Niet alle missionarissen waren botanisch geïnteresseerd, maar vele zonden toch
zaden en planten naar het thuisfront.
In 1678 arriveerde Banister in Virginia, waar hij
tot aan zijn dood in 1692 verbleef. Niet alleen
Henry Compton had Banister aangespoord tot
het zoeken van nieuwe plantensoorten maar ook
de 'Temple Coffee House Botany Club' drong
aan op het sturen van zaden en planten. Deze
Club was een vereniging van 40 Londenaren die
elke vrijdag bij elkaar kwamen om de laatste
nieuwtjes op natuurhistorisch gebied te bespreken. Banister stuurde 340 soorten planten en een
honderdtal insecten.
John Bannister zond zaad van Gleditsia triacanthos, de Valse Christusdoorn, naar de Londense
bisschop Compton, die nadat hij een aantal grotere planten had, de Gleditsia in 1699 in Engeland introduceerde. Gleditsia triocanthos is
genoemd naar J. Gottlieb Gleditsch (171418
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1786), hoogleraar en directeur van de botanische
tuin te Berlijn, tevens grondlegger van de
bosbouwkunde in Duitsland en groot bewonderaar van Linnaeus.
Op zijn naam staan ook Acer pensylvanicum, in
1755 in noordelijk Amerika gevonden en Magnolia virginiana , kort na aankomst ontdekt.
Mark Catesby (1683-1749)
De nauwgezette illustraties en plantenbeschrijvingen van de uit Londen afkomstige natuuronderzoeker Mark Catesby was voor de Londense
linnenkoopman en beroemd plantenverzamelaar
Peter Collinson (1693-1768) de directe aanleiding aandacht aan zeldzame planten te besteden,
ze te importeren en vervolgens ater te verkopen
aan vermogende lieden ten behoeve van hun
liefhebberij. Na Catesby's dood verscheen in
1763 zijn dendrologisch werk 'Hortus BrittanoAmericanus' dat eveneens nobele plantenverzamelaars inspireerde. Jaren later schreef
John Claudius Loudon (1783-1843), zelf publicist en bezield propagandist van nieuwe planten:
"The appearance of such figures for the first
time in England must have greatly contributed to
induce the wealthy to procure introductions of
the trees they represented to this country" waarbij hij voornamelijk doelde op de prachtige
afbeeldingen in Catesby' s werk.
In zijn 'Natura! History', geschreven vóór Linnaeus' ' Species Plantarum' (1753) - en waarin
Linnaeus als eerste de bionomiale nomenclatuur
introduceerde - werden nog geen plantennamen
gebruikt, maar veeleer lange, in het Latijn

10. Mark Catesby maakte vele nauwgezette
illustraties.

gestelde aanduidingen van de planten. Catersby
en zijn tijdgenoten kenden nog geen classificatiesysteem van flora en fauna en namen aan dat
de natuur was zoals God deze naar zijn gevoelens gedurende zijn scheppingswerk had doen
ontstaan. Men nam bovendien de signatuurdoctrine aan, wat wil zeggen dat God alle planten
voor menselijk gebruik had geschapen en dat
men aan de plant kon zien voor welk doel ze
diende, bijvoorbeeld de Hepatica (Leverbloempje) , met levervormige bladeren, die in de
geneeskunde tegen leveraandoeningen gebruikt
kon worden.
Mark Catesby ging in 1712 naar Amerika waar
hij te gast was bij de zoon van de plantageeigenaar William Byrd. Dit gaf aanleiding door
Carolina, Florida en het Caraïbisch gebied te reizen. Catesby woonde zeven jaar bij zijn zuster,
wier echtgenoot gouverneur van Virginia was.
Hij zond veel zaden en planten naar Bishop
Compton's tuinen en gaf duidelijke aanwijzigen
hoe het materiaal met het beste resultaat naar
Europa over te brengen was. Zo raadde hij aan
eikels uit meer noordelijke streken zoals Pennsylvania en New York te laten komen, omdat
het klimaat meer overeenkomt.
Toen Catesby in 1719 van zijn eerste reis in
Engeland terugkeerde, had hij behalve zaden en
planten zelfs potten met boompjes bij zich. Kennelijk had hij hiermee en met zijn tekeningen
veel indruk gemaakt, want hij vond een dozijn
sponsors, die hem een tweede reis mogelijk
maakten. Zo was hij dan ook in I 722 weer terug
in Charleston. Hij stroopte de omgeving van de
Savannah-River af alsook de nog maagdelijke
gebieden in Georgia en Florida. In 1723 vond hij
Quercus phellos, in 1724 Fraxinus americana
en Quercus ntbra en in 1726 Calycanthus floridus en Catalpa bignoides. Ofschoon het woord
' catalpa' in de taal van enige Noord-Amerikaanse Indianenstammen weliswaar ' trompetboom' betekent, heeft de wetenschappelijke
soortaanduiding 'bignonioides' de betekenis
' gelijkend op de trompetboom' ofwel 'gelijkend
op Bignonia' . In 1726 keerde hij naar Engeland
terug en begon aan zijn boek ' The Natura! Ristory of Carolina, Florida and the Bahama
Is lands ' . Dit werk gaf Europa een vollediger en
accurater beeld van de Amerikaans flora en
fauna dan iemand ooit tevoren had gedaan Hij
was een gerespecteerd ' Fellow of the Royal
Society' . Voor Peter Collinson, linnenkoopman
en plantenverzamelaar was hij COtTespondent,
maar vooral vriend.

Peter Collinson (1693-1768)
De Quaker Peter Collinson was een Londense linnenkoopman, die door zijn veelvuldige contacten
met de hele wereld uiteindelijk ook de invoer van
planten coördineerde. Het is geen toeval dat vele
plantenzoekers in die tijd Quakers waren. Juist bij
hen was liefde voor alles wat de natuur bood, de
liefde voor God en zijn werk.
In 1732 begon Collinson zijn correspondentie
met de Amerikaans plantenverzamelaar John
Bartram (1699-1777) en hij bemerkte al spoedig
dat deze niet slechts een eenvoudige boer en plantenzoeker was, maar dat hij een maatschappelijk
geëerd mens en diepgaand wetenschapsman was.
Tussen 1734 en 1768 stuurde Bartram honderden
planten en duizenden zaden naar Collinson.
Anderzijds stuurde Collinson ook zaden en planten naar John Bartram, zoals in 1746 Cedrus libani en in 1753 Aesculus hippocastanum, die op
hun beurt weer door handel van elders verkregen
waren. Hoewel zij elkaar nooit persoonlijk outmoert hebben, ontstond er een warme vriendschap. Behalve de bovengenoemde bomen stuurde Collinson hem ook zaden uit China, die
Jezuïeten van daar naar Parijs gestuurd hadden en
die Collinson op zijn beurt weer uit Parijs had
ontvangen.
Vóór 1700 waren het meest zaden die geïmporteerd werden. Allengs werden steeds meer plan-

11. Peter Collinson
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ten vervoerd, met alle risico's van overleven. In
de tweede helft van de 18e eeuw kochten vooral
nieuwe rijken van de industriële revolutie exotische planten voor hun schitterende tuinen in landschapsstijl.
Peter Collinson stond in Amerika, behalve met
John Bartt·am. 0ok in contact met onder meer
John Claytun en Cadwallader Colden die hem
plantenmateriaal stuurden; niet voor hem alleen,
maar uiteindelijk ook voor Johan Frederik Gronovi us ( 1690-1 762) te Leiden. Gronovius was een
uitstekende natuurkenner die nauwe contacten
had met Linnaeus ( 1707-1778) gedurende diens
verblijf in Nederland. Zo ontstonden dan weer
betrekkingen tussen Linnaeus, Colden en Collinson! Gronovius was overigens de schrijver van het
boek 'Flora Virginica'.
Aan de andere kant van de wereld maakte Collinson in 1748 contact met de Duitse natuurkenner Gottlieb Gmelin, die planten verzamelde in
Siberië en Kamschatka en nog in dat zelfde jaar
Caragana arborescens stuurde. Van een Siberische mijneigenaar, Demidoff, ontving hij Caragana microphylla. Caragana sinica werd hem
gestuurd door Père Héberstein, die in China planten verzamelde. Er was in die tijd een levendige
con-espondentie tussen botanici van St. Petersburg tot Londen, van Göttingen tot Parijs, van
Amerika tot Europa. Het was een klein wereldje
van corresponderende vakmensen.
Collinson kreeg voor de planteninvoer financiële
steun van onder meer de Dukes of Richmond,
Bedford en Norfolk en van Frederick, Prince of
Wales, die met zijn echtgenote Augusta op Kew
House woonde. Hiermee begint in feite ook de
geschiedenis van Kew Gardens. Het prinselijke
paar was het centrum van een zich snel verbreidende interesse in nieuwe planten. Naast financiële medewerking van de adel wist Collinson
ook een groep botanici en plantenverzamelaars te
bewegen een jaarlijkse bijdrage te betalen van f
I 0, - voor een aandeel in Bartrams zendingen. Dit
aandelensysteem werd later ook aangewend door
Robert Fortune (1813-1880) om zijn reizen naar
China te bekostigen.
John Bartram (1699- 1777)
Jolm Bartram, een Quaker uit Philadelphia was
de eerste botanicus van Amerikaanse bodem.
John, wiens vader door de Indianen was vermoord, had nauwelijks een schoolopleiding
genoten. Hij begon in Kingsessing Creek (Pennsylvania) op enige mijlen van Philadelphia, een
boerderij. Van de Indianen had hij veel kennis
opgedaan over geneeskrachtige kruiden. Dit
20
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12. De tuin van John Bartram

maakte hem snel tot een soort kruidendokter in
de streek en was de directe aanleiding tot zijn
belangstelling in botanie. Vóór 1730 kocht hij in
Philadelphia enige boeken over plantkunde en
een Latijnse grammatica. Hij liet zich door een
onderwijzer wat kennis van het Latijn bijbrengen. Zo begon een man, die de belangrijkste bijdrage zou leveren aan het introduceren van
Amerikaanse planten in Europa.
Het begon allemaal met lokale excursies. Bartram verzamelde planten voor de eigen tuin. In
1730 vond hij Quernts montana, verder Cephalanthus occidenta/is en in 1736 Magnolia acuminata en Asmina triloba. Dit trok de aandacht
van wetenschappers in Philadelphia, die hem
aanmoedigden dit werk op grotere schaal door te
zetten. Een van hen was de fysicus Christopher
Witt, die hem meenam naar zijn bibliotheek en
zijn tuin in Getmanstown, een van de eerste
botanische tuinen in Amerika.
Rond 1732 zocht de Londense linnenkoopman
en hartstochtelijk plantenverzamelaar, Peter
Collinson, tevergeefs naar een man in Amerika
die hem zaden van planten kon sturen. Collinson
had niet, zoals Bisschop Henry Compton, de
gelegenheid het verzamelwerk te laten verrichten door zendelingen. Uiteindelijk kwam
Collinson in contact met Bartram. Om te beginnen stelde Collinson aan Bartram voor f 5.50 te
betalen voor iedere kist planten of zaden die hij
hem zond. De aanleiding voor Collinson tot het
verzamelen van planten van de Nieuwe Wereld
was niet alleen de publicatie in 1731 van Mark
Catesby ' s 'Natura! History of Carolina, Florida
and the Bahamas', maar ook invoer van Amerikaanse planten door Henry Campton en John
Tradescant inspireerden hem . De bedoeling was
zaden of jonge plantjes van in Europa onbekende soorten te verkrijgen. Deze zou hij dan aan
vermogende lieden kunnen verkopen.

Toen Collinson in 1734 de eerste zending van
Bartram ontving, kon hij nauwelijks geloven
welk een goed contact hij had gevonden. In de
eerste zending waren Harnamelis virginiana,
Acer saccharum, Celastrus scandens, Tsuga
canadensis, Chamaecyparis thyoides en veel
meer soorten. Zending na zending volgde nu. In
de periode van 1735 tot 1768 stuurde Bartram
honderden jonge plantjes en vele duizenden
zaden. In 1748 onder andere Gymnocladus dioica, de Doodsbeenderenboom. De eerste pioniers
op het Amerikaanse continent gebruikten de
zaden van deze boom als een vervanging voor de
koffieboon, die relatief duur was. Hij werd daarom in Amerika bekend als de 'Kentucky coffee
tree '. In 1763 bevatte de zending. Aristolochia
durior, de Duitse pijp. John Bartram bezocht
Lake Ontario, Florida en de Ohio-rivier. Het viel
in het begin niet mee zijn tijd te verdelen tussen
het werk op de boerderij en het zoeken naar
planten, maar later wijdde hij zich bijna uitsluitend aan het laatste. Zijn klanten in Europa verlangden steeds meer. Hij breidde de tuin bij zijn
boerderij verder uit en kweekte daar een deel
van zijn verzamelde planten op.
In 1742 ontmoetten John Bartram en de grootgrondbezitter Cadwallader Colden ( 1687-1776)
elkaar voor het eerst. Deze ontmoeting groeide
uit tot een hechte vriendschap. Naast Colden
was Bartram bevriend met de uit Ierland afkomstige gouverneur van Pennsylvania en schrijver
van botanische werken, James Logan (16741751) en met Benjamin Franklin (1706-1790).
Dit viertal vmmde de bakermat van de Amerikaanse botanische wetenschap. Logan bracht
Bartram het werken met de microscoop bij en
stelde hem boeken ter beschikking. In latere
jaren bezat Logan een exemplaar van Linnaeus'
' Systemae Plantarum' en maakte Bartram attent
op dit werk.
De verzameling op zijn boerderij nabij Philadelphia groeide uit tot een botanische tuin,
later 'Bartram's Garden', die een van de eerste
botanische tuinen van Amerika werd. Van hieruit gingen planten en zaden naar Europa. In feite
was dit een zuiver commerciële aangelegenheid,
die toch ook een idealistisch karakter had. Een
voorbeeld vormde de uitgestorven Franklinia
alatamaha, die in de vrije natuur in 1800 gezien
was aan de oevers van de Altamaha-River nabij
Savannah, Georgia. De plant in Bartram's verzameling was de redding van de soort.
In de zomer van 1754 ontmoetten de handelsman en botanicus Dr. Alexander Garden (17301791) en John Bartram elkaar op het landgoed

van Colden. Deze laatste ontmoeting groeide
niet alleen uit tot een vriendschap tussen beiden
maar ook tot de bewustwording bij Amerikaanse
botanici van de rijkdom van hun eigen Amerikaanse flora. Colden maakte zelfs een lijst van
Amerikaanse planten die Linnaeus publiceerde
als 'Plantae Coldenghamiae'. In feite was dit het
eerste Amerikaanse werk op dit terrein.
Een andere belangrijke ontmoeting vond plaats
in 1760, toen Bartram na een briefwisseling van
20 jaren John Clayton (1686-1773) de hand
mocht schudden. Deze Engelse botanicus vestigde zich in 1705 in Virginia. Hij correspondeerde
veelvuldig met de grote botanici en plantenzoekers van zijn tijd: Linnaeus, Gronovius, Pehr
Kalm (de Finse leerling van Linnaeus), Peter
Collinson, maar ook met Benjamin Franklin en
Thomas Jefferson . Nog vóór Bartram zond hij
onder meer een Hamamelis aan Mark Catesby.
Via deze zond hij zaden naar Gronovius. Door
toedoen van Bartram werd Clayton lid van 'the
American Philosophical Society' .
/

Tengevolge van de veelvuldige oorlogen tussen
Europese landen gebeurde het vaker dat Engelse
schepen buit gemaakt werden door de Fransen of
Spanjaarden. Om te voorkomen dat de zendingen voor Peter Collinson in Londen verloren
zouden gaan, gebruikte Bartram als alternatief
adres dat van Bemard de Jussieu van de Jardin
des Plantes te Parijs. Zijn uitleg was: "though the
French are what is commonly called our enemies, yet ifthey make proper use ofwhat I have
laboured for, let them enjoy it with the blessing
of God". De loyaliteit tussen de botanici was zo
groot dat de Jussieu de zendingen altijd aan Collinson zou doorsturen, niet echter zonder iets
van de zaden of planten er uit gehaald te hebben.
Het was echter geen eenrichtingverkeer, want
Peter Collinson stuurde nieuwe soorten, die
inmiddels in Europa bekend werden, naar Bartram in Amerika. Zoals eerder genoemd, was in
1746 een van die soorten de uit Klein-Azië
afkomstige Cedrus libani (Libanonceder) en in
1753 Aesculus hippocastmmm (Paardenkastanje).
Ter verlichting van Bartram's financiële zwakte
zorgde Benjamin Franklin er in 1765 voor dat
Bartram in Engeland benoemd werd tot ' King's
Botanist'. Hij kreeg hiervoor een salaris van 50
pond sterling (die hij behield tot aan de Amerikaanse Revolutie (1775- ' 83) en een opdracht om
opnieuw te gaan exploreren. In dat jaar stuurde
Bartram waarschijnlijk de laatste zending planten en zaden naar Collinson. Hij overleed in
1777.
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John Bartram ontdekte ongeveer 200 nieuwe
soorten in de oostelijk deel van Amerika vanaf
de Grote Meren tot aan Georgia. Van deze soorten zijn de volgende nog veelvuldig in Europese
parken en tuinen te vinden: Acer sacharinum,
Sarbus americana, Ulmus americana, Tilia americana, Magnolia grandijlara en M. tripetala,
Betu/a nigra, Pinus palustris, Fothergilla gardenii en Carya cordiformis.
Wilham Bartram (1739-1823) ging in de voetsporen van vader John verder en werd een succesrijk kweker. In 1773 trok hij alleen door acht
zuidelijke kolonies. Naar hem is de mossenfamilie Bartramiaceae en een mossensoort Bartramia genoemd. In 1823, het jaar van overlijden
van William, bezochten Thomas NuttaU en
David Douglas de eerste botanische tuin in
Amerika, 'Bartrams Garden' nabij Kingsessing.

Philadelphia bezocht hij William Bartram.
Samen met zijn 16-jarige zoon Francais André
Michaux (1770-1 855) maakte hij opmerkelijke
reizen in het zuiden, waar hij een tweede kwekerij opzette in Charleston.
In 1795 werd Fraxinus quadrang~tlata ontdekt en
in 1800 en 1801 Magnolia macrophylla, M. cordata en Rhododendron catawbiense Daarna begaven ze zich op weg naar noordwest Canada om er
harde soorten te zoeken voor Frankrijk. De Grote
Oceaan werd echter niet bereikt. Temg in Philadelphia maakte hij bij Bartram gewag van zijn
plannen naar de noordwestelijke Pacific te gaan.
Jefferson had er wel oren naar en steunde deze
plannen; de financiën waren mimschoots bij
elkaar, maar een patriottistisch avontuur van
Michaux deed Jefferson besluiten van deze expeditie af te zien, omdat hij geen politiek gecompromitteerde persoon kon gebruiken. Later hebben Lewis en Clark tussen 1803 en 1806 deze
expeditie gemaakt.

Cadwallader Colden (1687-1776)
Deze Schot had medicijnen en botanie gestudeerd aan de universiteit van Edinburgh. Alvorens naar Amerika te vertrekken had hij prakrijk
gelopen bij de apotheker James Petiver te Londen. Ofschoon hij beloofde planten naar Petiver
te sturen, kwam daar niets van terecht. Daarentegen heeft hij veel planten gestuurd naar Peter
Collinson. Zijn contact met Alexander Garden
(1730-1791) en John Bartram leidde tot een
hechte verbondenheid met botanici op Amerikaanse bodem.
Hij verwierf een groot landgoed en bedreef van
daar uit zijn liefhebberij in planten. Zijn dochter
Jane volgde hem hierin op en stond op haar beurt
in contact met Wilham Bartram (zoon van John
Bartram) en met Dr. Alexander Garden. Zij
schreefhet werk 'The Flora ofNew York'.

Toen Michaux in 1796 voorgoed naar Frankrijk
temgkeerde had hij weer kisten zaden bij zich,
daarnaast had hij tussentijds nog eens bijna
60.000 levende planten naar Europa gestuurd, die
helaas voor het merendeel hun bestemming niet
bereikten vanwege schipbreuk.
Hij publiceerde twee boeken over Noord Amerikaanse planten: 'Histoire des chenes de l'Amerique septentrionale' (1801) en 'Flora BorealiAmericana' (2 vals., 1803). Zijn zoon
publiceerde 'Histoire des arbres forestiers de I' Amerique septentrionale' (3 vals., 181 0-1813),
waarvan 1817-1819 een Engelse vetialing verscheen: 'The North American Sylva' .

André Micha u x (1746-1803)
Andre Michaux was een leerling van Bemard de
Jussieu en bekwaamde zich in kruidkunde bij
Jean Baptiste Lamarck. De Franse regering was
sinds de negatieve uitlatingen van de Comte de
Buffon over de primitieve Nieuwe Wereld, zo'n
30 jaar geleden, wijzer geworden en stuurde
Michaux als ontdekkingsreiziger en plantenverzamelaar tussen 1782 en '85 op expeditie naar
Iran (toen Perzië), vanwaar hij duizenden zaden
alsmede een schitterend herbarium mee bracht.
Na dit succes stuurde Ladewijk XVI Michaux in
1786 naar Amerika met hetzelfde doel, maar met
de nadruk op bomen, die geschikt zouden zijn
voor Frankrijk. Na aankomst in New Jersey zette
hij onmiddellijk een kwekerij op met lokale
planten. Hiervan stuurde hij het eerste jaar al 500
planten en 12 kisten zaden naar het vaderland. In

Meriwether Lewis ( 1774-1809)
Lewis was legerofficier en commandant van het
Corps of Discovery. In 1803 aanvaarde hij een
opdracht van President Thomas Jefferson om
een expeditie te maken naar de Pacific, zoals 10
jaar eerder geprojecteerd door André Michaux,
maar om politieke redenen niet door ging. Zijn
tweede man was Captain Wilham Clark (17701838).
Opdracht was: "what knowledge you can acquire of the sart and fact of the country, its growth
and vegetable productions, the animals, especially those nat known to the United States., the
remains of any that may be extinct, the mineral
production, the dates at which particular plants
put forth or Iose their flowers or leaf, times of
appearance of particular birds, reptiles or
insects".
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De botanische en zoölogische kennis van Lewis
was gering. De president vroeg dan ook aan de
botanicus Benjamin Smith Barton een spoedcursus aan Lewis te geven. Ook Wilham Bartram
werd geraadpleegd. In de winter van 1803-'04
vond de training voor de expeditie plaats en op
14 mei 1804 startte de tocht. In het voorjaar van
1805 zond Lewis vanuit het noordwesten een
zending planten en dieren naar Jefferson, maar
vooral na het bereiken van de Columbia rivier en
de Grote Oceaan en op de terugweg daarvan,
verzamelde hij een groot aantal planten; "I have
preserved a pretty extensive collection of
plants".
Jefferson zond de zaden naar the American Philosophical Society in Philadelphia, die de zaden
verder verdeelde onder boomkwekers, waaronder Bartram. De dieren gingen naar Peale's
Museum en het herbarium naar Smith Barton.
Frederick Traugott Pursh (1774-1820)
De op 4 febmari 1774 in Sachsen (Duitsland)
geboren Pursh (Pursch was zijn oorspronkelijke
naam) ging naar Amerika om daar de flora te
onderzoeken. Hij werd door de leiding van de
expeditie van Lewis en Clark verzocht de door
hen verzamelde planten te beschrijven en te classificeren. Deze planten werden in 1809 naar
'Elgin Gardens' (thans het Rockefeller Center)
in New York gebracht waar Pursh werkte. Hij
was zorgzaam voor de verzamelde planten als
waren zij van hemzelf en hij maakte 'Elgin Gardens' dan ook tot een van de waardevolste botanische tuinen van Amerika.

David Douglas (1799-1834)
David Douglas werd op 25 juni 1799 in Scone,
Perthshire geboren als zoon van een steenhouwer.
Zijn gang naar school was per dag ongeveer 20
km te voet heen en terug; een ervaring waaraan hij
als plantenzoeker veel voordeel heeft gehad. Hij
kwam te werken in de botanische tuin van Glasgow, waar Wilham Hookerop dat moment directeur was. Deze trainde hem verder, onder andere
door hem te laten assisteren bij zijn werk aan de
Flora van Schotland en beval hem aan toen de
Horticultural Society een plantenzoeker zocht.

13. David Douglas

Plantenzoeker tussen de Indianen
David Douglas ontmoette de eerste Indiaan, woest en grimmig met zijn hoge jukbeenderen,
beschilderd gezicht, neus- en oorringen, gitzwart haar, in marmottenvel gekleed en realiseerde zich
dat dit de mensen waren, waarmee hij de eerste paar jaar de wildernis zou delen. Al snel nam hij
de primitieve levenswijze over: "Now I am well accustomed to it so much that comf01i seems
superfluity". Op 20 juni begon hij aan de gevaarlijke kanotocht naar de Great Falls op de 'mad
river' met zijn bmllende watervallen en steile bergwanden, waar de Indianen vijandig waren. Niettemin was het de moeite waard, want hij vond onder meer velden vol Lupinus polyphyllus, Acer
macrophy/lum, Mahonia aquifolium, Mahonia nervosa, Arbutus menziesii, Gaultheria shallon,
Fraxinus latifolia en Halodiscus disco/ar. In augustus 1825 zag hij voor het eerst de monarch van
de bossen: Pinus lambertiana.
Donglas stond op goede voet met sommige Indianen, die hem 'Grass Man' noemden en een blokhut
voor hem bouwden (met meer vliegen binnen dan buiten). Anderen noemden hem Olla-Piska, ' vuur',
omdat hij zijn pijp met een brandglas aanstak, waren doodsbang als hij zijn bril opzette en dachten
dat hij een kwade geest in zich had omdat hij kokend water dronk (thee). In gezelschap van slechts
een Indiaans opperhoofd laveerde zijn kano op 5 september 1825 richting Grand Rapids, vanaf de
oevers bespied door wantrouwende inboorlingen, want voortdurend dreigden schermutselingen tussen de Indianen en de nieuwkomers en de Indianen onderling.
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Toen David Douglas in het voorjaar van 1823 in
dienst kwam van de Horticutural Society lag het
in de bedoeling hem uit te sturen naar China. De
verwarde toestand daar leidde er echter toe dat
men van dit plan moest afzien. In plaats daarvan
werd Douglas, onder protectie van de Hudson
Bay Company, naar de Verenigde Staten
gestuurd met het doel daar vooral bomen en
struiken te zoeken die een goede aanvulling konden zijn voor de Engelse plantenverzamelingen.
Zo werd hij de eerste botanicus die systematisch
planten ging zoeken in een klimaatzone, die
vergelijkbaar was met het Engelse klimaat.
David Douglas was zeer enthousiast over deze
opdracht.
De eerste tocht voerde hem naar het Canadese
merengebi ed. De omgeving van Lake Saint Clair
was rijk aan soorten eiken. De eik sprak de
Engelse aristocratie zeer aan en men stelde zich
daarbij dan de stoere, uit eikenhout gebouwde
zeeschepen voor, die voor de verdediging van
Engeland zorgden. Voor de bouw van een middelgroot zeeschip met 74 kanonnen (Nelson's
'Victory' had 100 kanonnen) had men wel tweeduizend bomen van 100 jaar oud nodig. Douglas
bekroop de lust genoeg eikels te verzamelen om
tegen 1923 een onoverwinnelijke vloot voor
Engeland te garanderen. Hij rapporteerde zeer
verwonderd te zijn over de kolossale afmetingen
en de kaarsrecht opgaande stammen van de
bomen. Van bepaalde bomen viel hem de uitzonderlijke stamlengte op. De eerste zijtakken
bevonden zich op circa 12 meter hoogte. "Ik heb
wat takken, bladeren en eikels verzameld door
ze met mijn geweer afte schieten" meldde hij.
Na zijn terugkeer in Engeland met zijn verzameling en planten van kwekerijen in New York en
Philadelphia ging hij binnen zes maanden op de
driemaster ' William and Ann' richting westkust
van Amerika.
David Douglas vond de hurricanes van Noord
Amerika duizend maal erger dan Cape Hom.
Hoewel op 2 april 1825 het schip slechts 36 mijl
van de mond van de Columbia rivier verwijderd
was, werd het 170 mijl de zee op geblazen. Pas
op 7 april legde de 'William and Ann' aan. Het
gezelschap werd ondergebracht in de handelspost van de Hudson Bay Company, Ford Vancouver, waar voorheen een garnizoen in gelegerd was.
Een drie dagen durende trektocht gaf de grootste
voldoening, want hij vond A bies amabilis, A bies
praeera en in de tabakszakken van enkele Indianen vond hij zaden van Pinus lambertiana, die
op een eerdere tocht onbereikbaar bleken van24
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14. De Donglas (Pseudotsuga me11ziesü} werd door
David Donglas ontdekt in Noord Amerika.

wegede hoogte van de bomen. Aan W.I. Hooker
schreef hij later over de ontdekking van Pinus
lambertiana: "the most princely of the genus,
perhaps even the grandest specimen of American vegetation".
Tijdens zijn verdere omzwervingen werden veel
ontberingen doorstaan en het verslag ervan is
uiterst boeiend, maar voert hier te ver. Hij vond
o.a nog Acer circinatum, Pinus ponderosa, Penstemon scouleri, Amelanchier alnifolia var.
semi-integrifolia en twee kleuren Ribes. David
Douglas had een goed gevoel toen hij 15 september 1827 op de boot naar Engeland stapte; hij
had ruimschoots voldaan aan de verwachtingen
van zijn opdrachtgevers in de Horticultural
Society. De eenvoudige Schotse tuinknecht
werd alom gevierd. Zijn eerdere zendingen hadden de Engelse tuinen reeds verfraaid. Douglas
voelde zich verplicht datgene aan te vullen wat
hem ontgaan was en zo vertok hij op 26 oktober
1829 langs Kaap Hoorn en de Sandwich Eilanden naar zijn oude plek Ford Vaneauver aan de
Columbia rivier, waar hij op 3 juni 1830 aankwam. Met een kleine Schotse Terriër als gezelschap vertrok hij onmiddellijk, eerst zuidelijk,

daarna oostelijk, waar hij wederomAbies amabilis en Abies praeera ontdekte en beneden de
Columbia watervallen zaad van de in 1825 ontdekte -Abies grandis kon. In oktober stuurde hij
drie kisten met zaden naar Londen.
Begin december 1830 vertrok hij naar Californië. In Monterey ontmoette hij Thomas Coulter.
Douglas was in een echt 'El Dorado ' terecht
gekomen. Als eerste botanicus zag en beschreef
hij de imposante Sequoia. Hij reisde voorbij
Santa Barbara tot San Diego. In deze vruchtbare
strook vond hij 360 nieuwe soorten bomen waaronder Pinus radiata, Pinus coulteri en Calycanthus occidentalis. De Shasta Mountain was één
groot woud van Abies procera: "I could nat
cease to admire it". Naast Picea menziesii vond
hij de boom waarvan de vlaggenstok van Kew
Gardens werd gemaakt, de Pseudotsuga menziesii (toen beschreven als Abies douglasii).
Toen de gelegenheid zich voordeed stuurde
Douglas zijn kostbaarheden naar Engeland en
scheepte zich op 18 augustus 1832 in op een 40tonner, die met een omweg over Hawaii, naar de
Columbia rivier vertrok. In Honolulu hoorde hij
dat zijn baas, Joseph Sabine, door een geschil
ontslag genomen had bij de Horticultural Society. Hij nam het voor zijn vriend op en verbrak uit
protest eveneens zijn verbintenis met de Society.
Hij verscheepte meteen twee kisten met
gedroogde planten naar zijn eerste werkgever
W .I. Hookerin Glasgow.
Bij zijn volgende tochten had David Douglas de
nodige tegenslag. Het in 1833 verzamelde materiaal bij de Puget Sound ten westen van Seattle
ging verloren. Aan het eind van 1833 vertrok hij
van San Fransisco naar Honolulu op Hawaï.
Daar zou hij op 35 jarige leeftijd noodlottig aan
zijn einde komen.

Er is nauwelijks een tuin in Europa en Amerika
waar niet een van de ontdekkingen van David
Douglas de belangrij kste boom of plant is. Coniferen veranderden het parklandschap en werden
een onmisbare stoffering bij paleizen en buitenplaatsen.
Dr. John Torrey (1796-1873)
De Amerikaan Torrey, die werd beschouwd als
de hoogste autoriteit op botanisch gebied, was
correspondent van Prof. Wilham Jackson
Hooker. Hij beschreef vele duizenden planten
die hem aangeleverd werden door Charles Pickering ( 1805-1 878), Thomas NuttaU ( 17861859) en militair generaal John Charles Fremont
(1830-1890), die tussen 1842 en '48 avontuurlijke reizen maakte naar the Far West.
In 18 18 haalde hij zijn doctoraat en was als professor te Westpoint en nadien te Princetown
werkzaam. TmTey verwierp het Linnaeaanse
systeem en hield zich aan het natuurlijke systeem van Jussieu en de Candolle. Hij werkte
samen met Dr. Asa Gray ( 181 (/-1888), die de
gelegenheid had de Europese herbaria te bestuderen, waar men meer Amerikaanse planten in
kon vinden dan in de Amerikaanse verzamelingen van die tijd. Samen met Dr. Asa Gray
schreef hij 'The Flora ofNorth Arnerica' .
A.H.J. (Arno) Faassen
Boomkweker en dendroloog te Tegelen (19261996).

Dit artikel is het resultaat van een bewerking
door Piet de Jong van een door Arno Faassen
nagelaten manuscript voor een boek.

In the Netherlands many exotic trees and shrubs are quite common. Same of them like Aesculus
hippocasta7mm and Robinia pseudoacacia are so familiar that people don 't realize that they are
nat endemie, but were introduced about Jour centuries ago. The woody plant flora of the Netherlands is rather poor, especially because several taxa did nat return G:fter the Jee Ages.
Th is paper gives an overview of the people who have travelled abroad to fin d trees and shrubs
and those who have brought them to the European botanical gardens and nurseries. Several
teading botanists like Linnaeus, Franchet and Hooker were strongly involved in descrihing
large mnnbers of these new taxa. Botanical gardens like the Hortus Botanicus at Leyden, the
Kew Gardens and the Jardin des Plantes at Paris became important eentres through the cultivation of the new introductions.
The first part describes plant huntingin Europe and North America. In separate paragraphs the
contributions of the major plant collectors are described
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