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Deze inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse
tuin- en landschapsarchitectuur begint in de vroege
middeleeuwen. Over de periode daarvoor - over eventuele Romeinse tuinaanleg in de Lage Landen of tuinen
van de Germanen - isnauwelijks ietsbekend, maar ook
uit de middeleeuwen zijn maar weinig bronnen
bewaard gebleven. Wel is het goed mogelijk en verhelderend voor de verdere ontwikkeling van de tuin- en
landschapsarchitectuur, een indruk te geven van de
houding van de mens in de tijd tegenover het begrip
natuur. De ongerepte natuur wordt in de christelijke
cultuur lange tijd beschouwd als het tegenovergestelde
van het goddelijk paradijs. Het paradijs, viahet Griekse
paradeisos2 afgeleid van het Perzische woord voor
omheinde ruimte, is een hof: de hof van Eden, een
omheinde en gecultiveerde tuin. Ook het woord tuin,
afgeleid van tuyn (tuen),een afrastering van gevlochten
twijgen, betekent in feite omheining. De natuur met
haar stormen, koude, overstromingen, distels en roofdieren waartegen men zich dient te beschermen, is
Gods straf dievolgde na de zondeval. Men doet er beter
aan zichniet zonder reden buiten degebaande paden te
begeven; generaties lang kennen bewoners van een
streek de plaatsen onder bomen of stenen, in poelen of
putten, waar het kwaad zich ophoudt.
Op bepaalde locaties spookt het volgens volksvertellingen, die soms nog uit de pre-christelijke tijd stammen, of rust een vloek, omdat er personen zijn gehangen of vermoord tijdens een vete of veldslag.3 De
dichter Petrarca toont zich dan ook een ware voorloper
van de nieuwe tijd en haalt zich de afkeuring van de
kerkopdehals,alshij in 1336voorzijn plezier de Mont
Ventoux beklimt om van het landschap te kunnen
genieten.4
Natuurrampen, zoals grote overstromingen, en
ziekten, zoals pestepidemieën enveeziekten,worden in
verband gebracht met straf voor de bevolking, eerder
dan dat zij rationeel worden verklaard. Eenvoudige
natuurverschijnselen, zoals laaghangende nevelslierten

boven vennen worden aangezien voor geesten; paddestoelen die in een kring staan, wijzen opeen verzamelplaats van heksen. Op eenzame wegen, vooral de doodwegen waarlangs de doden worden vervoerd, kan men,
afgezien van dieven, stropers en struikrovers, geheimzinnige verschijningen tegenkomen. Aan in het wild
levende dieren zoals wolven, padden en uilen worden
fabelachtige eigenschappen toegedicht. Zelfs wetenschappers geloven tot ver in de zeventiende eeuw in
niet-bestaandewezensalsmeerminnen en weerwolven.
Veelrituelen diedenatuurgoden gunstig moeten stemmen, vruchtbaarheid moeten afdwingen of nieuwe seizoenen begeleiden, zijn in de loop der eeuwen onuitroeibaar gebleken. Hoewel de meeste inmiddels
verweven zijn met de christelijke kalender, stammen
nog levende gebruiken zoals de paasvuren, het eieren
rapen, het luidruchtig oudejaar vieren en de kerstboom
uit de tijd waarin men leefde onder het gezag van de
natuurgoden. Het eren van deze goden viabomen is in
sommige dorpen nog altijd afleesbaar aan de plaats
waar een oude linde, eik of es staat. Buiten het dorp
geven oude bomen de plaats aan waar recht werd
gesproken of waar veroordeelden werden gehangen.
Vooral in agrarische streken en in Overijssel zijn veel
uit de pre-christelijke tijd stammende gebruiken tot in
de twintigste eeuw bewaard gebleven.
Het aanleggen van eentuin isdoor de eeuwen heen
dientengevolge niet, zoals velen geloven, louter een
uiting van liefde voor de natuur, het is vooral ook de
bezweringvan denatuur. Indetuin wordt de natuur de
wilvan de eigenaar opgelegd; zij wordt omgebouwd tot
een cultureel verschijnsel, passend in de geloofsopvattingen en delevenswijze van dat moment. Met het aanleggen van een tuin verricht men niet alleen een christelijke daad door de rust en orde van het paradijs te
herscheppen, men bedwingt eveneens zijn angst voor
het grillige en onbekende. Hiervan kan de middeleeuwse hortus conclusus (gesloten tuin) beschouwd
worden als de metafoor bij uitstek. Deze tuin, vaak het

domein van de vrouw die niet geacht werd zelfstandig
het ommuurde gebied te verlaten, moest zijn als een
ongerepte maagd en andersom moest devrouwkuis en
ingetogen zijn als de hortus conclusus. Het bedwingen
van de natuur geldt dan ook niet alleen de wilde planten en dieren buiten de tuin; men wilvooral laten zien
dat het de innerlijke driften zijn die men weet te cultiveren.
DE F E O D A L E

TIJD

K A S T E E L - E N K L O O S T E R T UINE N M E T
EEN B E S L O T E N KARAKTER
tot ca. 1500

Het leven in de middeleeuwen wordt in hoge mate
bepaald door de kerk. Hoogte- en dieptepunten uit het
menselijk bestaan, zoals geboorte, huwelijk, ziekte,
dood en oorlog zijn devoornaamste gebeurtenissen die
voor enige afwisseling zorgen. Daarnaast worden de
seizoenen opgeluisterd door deheiligenkalender, waarop feest- en gedenkdagen bepalen wanneer men moet
vasten, feesten, zaaien,oogsten, slachten en baden.Wie
hiervan afwijkt, wekt achterdocht bij de gemeenschap
en riskeert het gezien teworden alseenhandlanger van
de duivel. In de dicht- en zangkunst zijn het vooral de
seizoenen, bijvoorbeeld de lente en het verlangen naar
het gezang van de eerste vogels, het uitbotten van takken en het ontluiken van de bloemen in de tuin, die als
uiting van de natuur worden bezongen.
Mondeling overgedragen kennis, bijgeloof en overblijfselen uit de pre-christelijke tijd bepalen hoe de
aarde bewerkt moet worden. De stand van de maan, de
trek van de vogels, goede of slechte voortekens kunnen
niet worden veronachtzaamd. Enerzijds kent men de
natuur beter dan tegenwoordig, anderzijds ontbreekt
het juist aan inzicht in de natuurprocessen.5
Het bezit van een tuin isweggelegd voor een kleine
groep bevoorrechten; zij zijn het die de grond bezitten.
De geschiedenis van de Europese tuinarchitectuur
loopt dan ook tot ver in de negentiende eeuw parallel
metdievande bezittende klasse. Behalvegrondbezit, is
een zekere politieke stabiliteit een belangrijke voorwaarde voor het kunnen aanleggen van een tuin.
Het gebied van de latere Nederlanden wordt in de
vroege middeleeuwen, nadat de Romeinen weggetrokken zijn van de Rijngrens, voornamelijk bewoond door
Friezen en Saksen. Enkele eeuwen later onderwerpen

de Franken het hele gebied. Zij maken een einde aan
veel onderlinge twisten en zorgen voor een krachtig
rijk, dat zijn hoogtepunt bereikt onder Karel de Grote.
Deze geeft een verordening uit, C a p i t u l a i r e d e
Vi 11is (812) genaamd, over de kruiden die op alle
keizerlijke domeinen in zijn gebied geplant dienen te
worden. Veel planten van deze lijst worden zowel in
kasteeltuinen als in kloostertuinen verbouwd.
In het begin van de veertiende eeuw kunnen door
afbrokkeling vanhet gezagzelfstandige landsdelen ontstaan. Het graafschap Holland (met Henegouwen) en
Vlaanderen, Brabant en Gelre ontwikkelen zich totwereldlijke vorstendommen en beheersen het geheel der
Nederlanden. Ook het bisdom Utrecht of Het Sticht
fungeert als zelfstandig vorstendom, nadat de bisschop
van Utrecht ook grafelijke rechten buiten de stad heeft
verkregen. Gebiedsuitbreiding en handhaving van
onafhankelijke delen leiden in de verschillende gewesten steeds meer tot versterking en beveiliging van de
kastelen. Dit gebeurt aanvankelijk door het aanleggen
vandiepe grachten en het plaatsen van palissaden rondom de torens en de woongebouwen. Later worden de
pallisaden vervangen door ringmuren. In de Groninger
Ommelanden, waar in de tweede helft van de vijftiende
eeuw dankzij de stad Groningen een betrekkelijke rust
heerst, ontwikkelen desteenhuizen zichvan defensieve
vluchttorens tot behuizingen. Een zelfde ontwikkeling
maken ook de Friese stinsen door.
KASTEELTUINEN

De graven van Holland laten in de dertiende eeuw het
Muiderslot bouwen en in deveertiende eeuw tuinen op
het binnenhof aanleggen. Het Haagse Bos,datzich uitstrektvan 's-Gravenzande totindeHaarlemmerhout, is
hun jachtterrein. Voor graaf Reinald Ivan Gelre wordt
in de veertiende eeuw kasteel Rosendael gebouwd.
Jacoba van Beieren beschikt in de eerste helft van de
vijftiende eeuwoverdejachtopbrengst van de terreinen
van Keukenhof, dat behoort tot het slot Teylingen. De
latere hertogen van Gelre verkeren veelvuldig op het
jachtslot Staverden. Ook kasteel Middachten is een
bekend Gelders kasteel. De Utrechtse bisschop David
van Bourgondië resideert van 1459 tot 1496 in kasteel
Duurstede, dat in die tijd een centrum van cultuur is.
Dekasteelcomplexen rijzen uit het landschap optemidden van hun ommuringen, omheiningen en omgrachtingen,hun cultuurgronden diebijvoorkeur vierkantof
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rechthoekig van vorm zijn en hun jachtgronden die
vaakdoor rechtewegen zijn doorsneden.6 Dein cultuur
gebrachte gronden vormen een onlosmakelijk geheel
en zorgen voor een belangrijke bron van inkomsten.
Doorgaans behoren daartoedezogenaamde nutstuinen
met boomgaarden, moes- en kruidentuinen. Soms ligt
er binnen de kasteelmuren een kleine siertuin. Een
afbeelding van dergelijke tuinen in Nederland is tot op
heden niet gevonden. Demiddeleeuwse siertuin oflusthof die we van diverse buitenlandse afbeeldingen kennen, bestaat uit een aparte kleine omheinde ruimte.
Van een tuinaanleg rondom het kasteel is geen sprake,
noch van een duidelijke eenheid tussen architectuur en
tuinarchitectuur.
De dominicaanse monnik Albertus Magnus heeft

rond 1260een groene lusthof beschreven. Deze ruimte
bestaat uit een vierkant grasperk dat omringd wordt
door aromatische kruiden en verschillende soorten
bloemen, zoalsbasilicum,violen,akeleien, leliën, rozen
en irissen.Tegen dezuidelijke enwestelijke omheining
staan schaduwbrengende bomen en wijnstruiken geplant. Hetwatervaneen bron wordt tussen stenen naar
het midden van de tuin geleid. In de tuin is een zitgelegenheid gecreëerd. Dit isde zogenaamde zodenbank,
een gemetselde bankwaarop graszoden metwildebloemen ter afdekking een zacht kussen vormen.
Illustraties van dergelijke tuinen vinden we in handschriften zoalsde R o m a n d e l a R o s e 7,waarin de dichter in de tuin der liefde getroffen wordt door
een roos in de knop, en op schilderijen van Vlaamse

Hoofse liefde in c

non dela Rose j G. de Lorris,

primitieven, waar de maagd Maria vaak is afgebeeld op
een zodenbank. Deplanten die haar omringen zijn alle
de zogenaamde Madonnaplanten, die de deugden van
de maagd Maria symboliseren. Eris in dit geval meestal sprake van de reeds eerder aangehaalde hortus conclusus, die soms is aangelegd als kleine tuin binnen
een grotere en die, evenals de muziek, schilder- en
dichtkunst uit dietijd, in belangrijke mate geïnspireerd
is door religieuze motieven.8 Dikwijls isde tuin debuitenverblijfplaats van de vrouw. Omdat een maagd niet
alleen kuis moet zijn, maar ook als een roos: schoon,
verleidelijk en niet gemakkelijk te plukken, spelen
naast religieuze ook erotische motieven een rol. In
fabels en afbeeldingen verschijnt in de hortus conclususvantijd tottijd deeenhoorn ten tonele;het fabeldier
dat alleen gevangen kan worden door een reine maagd
en dat zijn hoorn dompelt in de verzegelde bron waarmee hij het water zuivert.
Naast deze symbolische tuin zijn er ook lusthoven
afgebeeld waar men zich aan meer aardse genoegens
overgeeft, zoalsaan luit-en fluitspel en het drinken van
eenbokaalwijn.9 Erzijn kruiden-en lusthoven met een
stramien van kleine vierkante bedden, waar tuinlieden
ijverig aan het werk zijn op aanwijzing van de kasteelheeren -vrouwen waaredelvrouwen, dieoverigens niet
mogen werken, bloemen plukken, met een mandje
lopen of vooroverreiken naar een gekunsteld vorm-

lustratie anoniem

boompje om een takje te arrangeren of een vrucht te
plukken.10 Vooral vanaf de hoge middeleeuwen wordt
de tuin gebruikt als decor voor de hoofse liefde, als uitgelezen plaats voor de met etiquette omklede hofmakerij der ridders." Detuin isde plek waar geliefden ongestoord kunnen samenzijn en waar vrouwen onderling
confidenties kunnen uitwisselen. Ten slotte vindt men
op afbeeldingen de tuin ook als plaats om te baden.
Meestal betreft het een afbeelding van Bathseba die in
een klein bassin is afgebeeld, maar ook ziet men wel
baders in een houten ton of in een fontein in gezelschap van bedienden, eten en drinken en naar muziek
luisteren.12
KLOOSTERTUINEN

De kloostercomplexen zijn eveneens ommuurd en
beschikken dikwijls over uitgestrekte gronden. Vooral
vanaf 1200 zijn het, meer dan alleen centra voor godsdienstige oefening, sociale instellingen, waar zieken
(leprozen), ongewenst zwangere vrouwen en andere
onmaatschappelijken worden ondergebracht. Binnen
de hoog opgetrokken muren bevinden zich boomgaarden en moes- en kruidentuinen. Een dergelijk complex,meestal rechthoekig, soms vierkant vanomtrek, is
onderverdeeld in een aantal rechthoekige, en vanaf
1400 soms vierkante bedden, waarop moeskruiden,
geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden en sierbloe-

men voor het altaar worden gekweekt. Deze bedden
zijn meestal opgehoogd, zodatdekruiden verheven zijn
boven het niveau van hun niet-bruikbare soortgenoten,
zeeen goedeafwatering hebben, in het voorjaar sneller
opwarmen en makkelijk te bewerken zijn. Hoewel zij
nutstuinen waren, moeten de kruidentuinen door hun
bloemenrijkdom, hun veelkleurigheid en hun aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten, bepaald
een zekereschoonheid hebben gehad. Eenvandeoudst
bewaarde tuindocumenten is de plattegrond in het
archiefvan het klooster van Sankt Gallen (Zwitserland)
uit 820, waarop enkele tuintjes te zien zijn met rechthoekige bedden waar geneeskrachtige planten, moeskruiden en ookaltaarbloemen alsleliesenrozen werden
gekweekt. Verder toont de plattegrond een groentetuin
met rechthoekige bedden en een begraafplaats die symmetrisch beplant ismet vrucht- en notebomen.
Naast de nuttige tuinen bestaat er een meer vergeestelijkte tuin:dekloostergangtuin. Deze vierhoekige
tuin wordt afgebakend door een rondom gebouwde
kloostergang. De eenvoudige tuin, waar slechts rust en
devotie heerst, bestaat uit een door paden in vieren verdeeld grasperk. In het midden bevindt zich een fontein
of een put (levensbron) of een boom (levensboom).
Hier wordt de goddelijke orde van het paradijs geëvenaard. Het gebrek aan opsmuk in detuin komt overeen
met de soberheid van de kleding van de monniken, de
kale cel waarin zij leven, hun steeds weer herhaalde
zangen en gebeden. Dediepere symboliek van dezetuinen wordt vaak zowel gezocht in de vorm van het kruis
als in de vier stromen waarin de rivier in de hof van
Eden zichsplitst.Toch moet destrenge indeling uit een
meer algemene archetypische ordeningsbehoefte zijn
voortgekomen, gezien het feit dat niet-christelijke tuinen zoals de islamitische, eveneens een dergelijke vierendeling hebben en deze oosterse tuinen zeer zeker
van invloed zijn geweest op de tuincultuur van het
avondland. Het getal vier speelt bij het benoemen van
de ruimte en het bewerken van het land van oudsher
een opmerkelijke rol; men verdeelt de aarde in vier
windstreken, het jaar in vier seizoenen, de materie in
vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Ook de
wereld zelf isdan nog een grote plak met vier hoeken.
Bekendekloosters en abdijen dieverdwenen zijn, maar
die op gronden stonden waar later buitenplaatsen zijn
gesticht, zijn de kloosters van Oostbroek, Leeuwenhorst,

en de Olijfberg - nu Fogelsangh-state - en de abdijen
Mariëndaalen Dikninge. Het kloostercomplex van de
kruisheren in TerApel bestond uit een kerk met kloostergang, een armenhuis, een gasthuis, moestuinen,
boomgaarden en landerijen. De abdij van Rolduc is het
grootste nu nog bestaande kloostercomplex in
Nederland, gesticht in de twaalfde eeuw.
STADS- EN BOERDERIJTUINEN
Vanaf de dertiende eeuw kennen de Noordelijke
Nederlanden stedelijke centra zoals Dordrecht,
Middelburg, Haarlem, Leiden en het bisschoppelijke
Utrecht. Internationale contacten leiden tot een verbond van hanzesteden, een netwerk met bepaalde handelsprivileges. Groningen, Deventer, Zwolle, Kampen
en Staveren zijn typische hanzesteden die in die periode tot bloei komen. Ook hier is het bezit van een tuin
een zaakvoor dewelgestelden. Intijden van onderlinge
twisten is men op de bescherming van de stadswallen
aangewezen, waarbinnen de huizen zo dicht mogelijk
opelkaar gebouwd worden, zodat het bezitvan een tuin
nog zeldzamer is.Behalvegecombineerde nuts-en siertuinen, waarin deelementen van dekasteeltuin opkleineschaal zijn teruggebracht, kent men ookindesteden
- als er een klooster ligt - kloostergangtuinen. Verder
liggen er apothekerstuinen en medicinale kruidentuinen bij gasthuizen en soms is er een tuin bij een kerk
waaruit men bloemen voor het altaar kan betrekken.
Van deboerentuinen indemiddeleeuwen ishet bijzonder moeilijk een beeld te vormen, omdat er weinig
aanwijzingen zijn overgebleven. Verondersteld wordt
datbijgroteen kleine boerderijen moestuinen liggen in
denabijheid vanhethuis.Omdatkruiden onontbeerlijk
zijn in het dagelijks leven, bij kwalen, bij het bereiden
van dranken en spijzen en bij het gebruik in het huishouden, bijvoorbeeld tegen ongedierte of nare geuren,
worden in deze moestuinen ongetwijfeld ook kruiden
gekweekt. Erzijn aanwijzingen, vooral in Engeland, dat
in de late middeleeuwen er zelfs bij kleine pachters en
handwerkslieden al een zekere tuincultuur bestaat.
Nadat de pestepidemieën de bevolking hebben gedecimeerd, waardoor arbeid schaars, dus goed betaald isen
grond goedkoop, onderhouden vrouwen van pachters
meestal een kleine moestuin met kruiden, fruitbomen
en soms bloemen, die gebruikt worden bij bruiloften,
christelijke feestdagen en op graven. Verschillende
nuts- en sierplanten staar gewoon bij elkaar.
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PLANTEN

De soortenrijkdom van de planten is in de middeleeuwen veel minder groot dan tegenwoordig. De sierplanten zijn van herkomst wilde planten, waarvan een deel
oorspronkelijk uit het gebied van het midden-oosten
afkomstig is en die men kweekt om hun christelijke
symbolische betekenis. De roos (de rode roos:de liefde),
dewittelelie(demaagdelijkheid), de iris (dedrieëenheid)
en de zevenbloemige akelei (de zeven gaven van de
Heilige Geest) zijn hier voorbeelden van. Meer dan
tegenwoordig, nu men bloemen in groepen in borders
plant en boeketten maakt van één soort, werden bloemen en planten om hun geïsoleerde schoonheid en
vooralvanwege hun symboolfunctie geplant.Tussen het
gras ziet men kleinere bloemen zoals lelietjes-van-dalen,
aarbeien, violen en langstelige sleutelbloemen. Evenals van
denuttigeplanten, moeten pelgrims enkruisridders het
oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben vergroot
door zaden, stekken en knollen mee te nemen. Over de
verschillende soorten kruiden die in die tijd werden
gekweekt, geeft de reeds eerder genoemde plattegrond
uit het klooster te Sankt Gallen nadere informatie. Ook
de abt van Reichenau, Walafried Strabo noemt in zijn
gedicht H o r t u 1 u s (827) vijfentwintig verschillende medicinale kruiden, die zeker ookin de Lage Landen
werden gekweekt. In de lijst die Karel de Grote uitgaf
vinden we een groot deel van deze planten terug. We
noemen hierenkelekruiden zoals:kruizemunt,peterselie,
ruit,selderij, salvia, wilde munt, koriander, ui en koolrabi;
vruchtbomen zoals: appel, peer,mispel,hazelnoot, noot,
kwee enmoerbei en bloemen zoals:blauwe iris, vogelmelk,
boerenwormkruid,kattekruid, vrouwenmantel, slaapbol,
heemstenstokroos. Ookvande Italiaan Petrus Crescentiis
(dertiende eeuw) en van de dichter Petrarca zijn lijsten
met nuttige planten bewaard gebleven en aanwijzingen
hoe ze te planten en te gebruiken. Vóór 1500 worden
echter geen buitenlandse bronnen ophet gebied van de
tuinarchitectuur en beplanting in het Nederlands vertaald. Dat gebeurt eerst in de zestiende eeuw. Ook de
geschriften van Jacob van Maerlant en de roman van
Walewein geven informatie over de planten die men in
die tijd kweekt. De getijdenboeken van Katharina van
Kleef, Maria van Bourgondië en Engelbert van Nassau
leren ons niets over de tuinarchitectuur, maar wel over
bloemillustraties en bloemen die men bewonderde. De
eerste twee tonen hoezeer -ook artistiek -bloemen tot
het terrein van devrouw behoren.

Bomen in de middeleeuwse lusthof zijn meestal klein
en in vorm gesnoeid, bomen in bedden soms in parasolvorm. De plaats van de grotere bomen is meestal
naar de rand van de tuin. Vaak zijn dit (verschillende)
vruchtbomen. Andere grotere bomen lijken vaak wat
willekeurig aangeplant en van echte bomenranden of
dubbelgeplante lanen is in de siertuin eigenlijk geen
sprake. Bomen in een boomgaard staan soms wel volgens een stramien aangeplant.
Destructuurelementen diedemiddeleeuwse tuin bepalen zijn gekanteelde muren,vlechtwerk van tenen en houten hekwerken, waarlangs vaak rozen en wijnstruiken
groeien. In de kloosterkruidentuin zien we opgehoogde
beddenen ineen lusthofeen eenvoudig vierkantofrechthoekig grasveld, een zodenbank en eenfontein en later
meerdere vierkanteof rechthoekige bedden. Ook de loofgangis een terugkerend stijlmiddel. Defontein is soms
meerlagig -zoals een bruidstaart -zodat het water van
de ene schaal in de andere loopt, of voorzien van symmetrische kraantjes, van waaruit het water naar beneden stroomt (defonteinen spuiten niet omhoog). Komt
er een waterkomof bassin in voor dan is deze meestal
eenvoudig vierkant, rechthoekig of meerhoekig van
vorm. In de buurt van grote complexen ligt vaak nog
een aparte grote (vierkante) vijver voor vis en om paarden te drenken, vaak met een eilandjeof eeneendenhuisje in het midden.
Nogtebezoeken zijn de Kloostergangenin UtrechtenTer
Apel.Deze ruimten zijn echter in deze eeuw heringericht op niet-authentieke wijze. Zoals uit het voorgaande blijkt, is een kloostergangtuin waarschijnlijk nooit
gevuld geweest met kruidenbedden, tenzij het de enige
grond binnen het kloostercomplex was. Tegenwoordig
wordt een dergelijke bloemloze tuin minder gewaardeerd, gezien het feit dat bij de herinrichting van de
tuinen in Ter Apel en Utrecht is gekozen voor een tuin
met kruiden en niet voor de authentieke eenvoud en
rust van de kloostergangtuin. De binnentuin van het
Centraal Museum in Utrecht iseen latere reconstructie
van een middeleeuwse lusthof, temidden van eenvroeger kloostercomplex (St. Agnietenklooster).

R E N A I S S A N C E EN H E T B E G I N
V A N DE V R O E G - M O D E R N E T I J D
ca. 1500-1650

Hoewel de middeleeuwen verschillende periodes kennen endeomstandigheden regionaal ofafhankelijk van
de economische situatie kunnen verschillen, blijven de
zeden en gewoontes inde LageLanden gedurende deze
lange periode relatief constant.1? Pas aan het einde van
de middeleeuwen beginnen er zich ontwikkelingen af
te tekenen die ook dehouding van de mens ten opzichte van de natuur zouden wijzigen Belangrijk is te vermelden dat de culturele veranderingen van de vroege
renaissance, die in Italië beginnen, echter heel langzaam tot de noordelijke delen van Europa doordringen.
Aan het begin van de zestiende eeuw bloeit er zelfs in
de Nederlanden nog een rijke variant van de gotiek op,
waarvan het Gentse stadhuis (1516) een voorbeeld is.
Aan het ongeletterde deelvan debevolking gaan deveranderingen grotendeels voorbij, zodat de middeleeuwse grondhouding ten opzichte van de natuur zoals zij
hier voorafgaand is beschreven, deze mengeling van
intensverlangen naarhet paradijs,bijgeloof, folklore en
angst voor het ongetemde, nog lange tijd als onderliggendmotiefzijn sporen indevormgevingvandeomgeving zalnalaten. Vooral inhet oosten vanwatwij tegenwoordig Nederland noemen, blijven bepaalde
gebruiken enverhoudingen uitdefeodale tijd nogtotin
de twintigste eeuw waarneembaar.
De geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende
eeuw wordt, meer dan die in de omringende landen,
gekleurd door een sterk verlangen naar onafhankelijk
denken op politiek en theologisch gebied. De Rotterdammer Erasmus, grondlegger van de humanistische
denkwijze, is hiervan een belangrijke exponent. In zijn
C o n v i v i u m r e l i g i o s u m uit 1522 beschrijft
hij een ideale burgermanstuin, zoals die nog tot het
einde van de zestiende eeuw te vinden zou zijn.'6 De
tuin bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een
aparte kruidentuin, een fruittuin met een bijenkorf en
een grasveld voor balspel. De hoofdtuin lijkt nog op de
middeleeuwse hortus conclusus maar isomgeven door
wandelgalerijen van imitatiemarmer. Vooral deze wandelgalerij alsruimte waar men zich aan studie en privégedachten kan wijden, is tekenend voor de nieuwe tijd.
In de voorhof plaatst Erasmus beelden; geen klassieke,

maar christelijke beelden van Petrus en Christus.
Het protestantisme wint in de Nederlanden snel terrein, hetgeen totverzet leidt tegen de overheersing van
de Habsburgers tijdens het bewindvan KarelV.Dehofcultuur van zijn zuster, de Nederlandse landvoogdes
Maria van Hongarije, volgt de architectuurvenieuwingen slechts mondjesmaat; op een gravure van
Bartholomeus de Momper'7 zien wij dat het paleis te
Brussel waar zij hof hield, een linkervleugel heeft met
renaissancebogen, maar de overige gebouwen en de
indeling van de buitenruimten, met onder meer een
toernooiveld,zijn nogmiddeleeuws. Ookdekleine siertuin metdevierkanteperkenendegotischefontein vertoont, afgezien van de druivenloofgangen, nog geen
renaissance-trekken.
Het is de tijd van Tijl Uilenspiegel, de nar die door
een desolaat laagland trekt en fungeert als tegenpool
van het gezag;het is de tijd van Willem de Zwijger die
de oppositie tegen de Spaanse overheersing op zich
neemt, waardoor ten slotte, als gevolg van de opstand
tegen Karels opvolger Philips II, alle kerkelijke goederen in de Noordelijke Nederlanden onteigend worden.
Hierdoor en door de snelle ontwikkeling van de steden
en haarburgerij ontstaan ergrotemaatschappelijke verschuivingen. In 1579wordt de Unie van Utrecht opgericht, die gezien wordt als het begin van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden. Hoewel bepaalde
feodale wetten tot in de achttiende eeuw blijven
bestaan, gaat de staat een steeds grotere rol spelen in
het dagelijks leven.
Behalve door een vrijere denkwijze en een grotere
onafhankelijkheid van de katholieke kerk, wordt de
renaissance gekenmerkt door de grote invloed en ontwikkeling van de kunsten in Europa.Ten eerste iser de
groeiende herwaardering van het erfgoed van de klassieken, als inspiratiebron en als uitgangspunt voor de
verdere ontwikkeling van de wetenschappen, de literatuur, de beeldende kunsten, de architectuur en daarmee de tuinarchitectuur. Belangrijk is de ontwikkeling
van dekunstenaar als naamloos handwerksman tot een
man van aanzien die een individueel idee kan uitdragen. De tuinontwerper professionaliseert zich in die
zin, dat zijn ontwerpen tot stand komen via mathematisch onderbouwde, getekende plannen. Belangrijke
kunstenaars zijn in deze tijd dan ook - naast elkaar bijvoorbeeld natuurwetenschapper, architect ofwiskundige. Architectuurtractaten van de Italiaanse archi-

dens en A. van der Venne. De maagd Maria maakt
plaats voor mensen uit het dagelijks leven. Vanaf 1640
verschijnen er in de Nederlanden portretten van echtparen met de tuin als achtergrond.'9 De tuin blijft, te
beoordelen naar de schilder- en dichtkunst, een plaats
voor contemplatie en ontmoetingen tussen geliefden.
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De Lente (detail). Prent: Petrus a Merica naar
Pieter Bruegel de Oude, 1570

tectenAlberti,Serlio,Vignola,Palladioen Scamozziworden druk bestudeerd en spoedig ook in het Nederlands
vertaald. De Antwerpse boekdrukker en uitgever
Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589) speelt een belangrijke rol in het verspreiden van kruidenboeken, die in het
begin weliswaar teruggaan op de klassieken, maar die
voor het eerstverschijnen in de Nederlandse taal.
De veranderde houding ten opzichte van de natuur is
duidelijk af te lezen aan de schilderkunst. In de lage
landen isophet gebied vande landschapsschilderkunst
allereerst het werk van Pieter Bruegel de Oude belangrijk. Opvallend is dat hij een correct perspectief gebruikt, waardoor een ruimte ontstaat waarin de mens
een logisch onderdeel van zijn omgeving vormt. Het
landschap en de seizoenen spelen een even belangrijke
rol als de mens zelf. In de zeventiende eeuw wordt de
pastorale schildertrant onder Nederlandse italianisanten populair. Bij deze uit Italië afkomstige stijl vinden
wij geen naturalistische taferelen, maar aan de mythologie ontleende hoofdpersonen in een geïdealiseerd
natuurlijk decor,waarbij niet zozeer de landschapsbeleving van de kunstenaar, alswel de klassieke cultuur de
inspiratiebron is.

i6

Tuinen zienweafgebeeld oponder meer dewerkenvan
Pieter Bruegel de Oude, DavidVinckeboons, Hans Bol,
Pieter Paul Rubens'8, Lucas van Valkenborch, J. Wil-

Het ideaalbeeld vanderidder diezich door lichamelijke
dapperheid, vroomheid en trouw kan onderscheiden
(courtoisie) maakt in deovergangvandezestiende naar
de zeventiende eeuw plaats voor het beeld van de ontwikkelde man (civilisation). Voorbereiders van de
Verlichting zoals Galilei, Descartes, Spinoza en Francis
Bacon, ontkrachten niet alleen wat dekerk eeuwenlang
heeft beweerd, maar sterken het bewustzijn van de
mens alsonderdeel van een uit beredeneerbare wetmatigheden opgebouwde kosmos.
In deze tijd maken steeds meer vooraanstaande
jonge Nederlanders ter afsluiting van hun studie een
zogenaamde 'Grand Tour'. Hun reisdoel is veelal
Frankrijk en Italië en hun belangstelling gaat uit naar
de klassieke cultuur en de Italiaanse renaissance.
Bekend is dat de dichter P.C. Hooft in 1600 in Italië
rondreist en dat Constantijn Huygens als lid van een
Nederlands gezantschap in 1619 naar Venetië reist en
villa'slangsderivierde Brenta bewondert. Dezekennis,
bereisdheid en belezenheid van de klassieken wil men
ookuitdragen inzijn tuin;houten vlechtwerken engotische fonteinen worden geleidelijk vervangen door zuilen, bustes van filosofen en banken naar voorbeeld van
deklassieken,waardebezoeker zichnietalleen kanverpozen, maar waarhij ookwordt aangezet tot zelfbespiegeling. De belangrijkste verandering isechter deveranderde instelling tothet begrip natuur, waarvan de mens
zichzelf als het middelpunt ziet en wat hij tot uitdrukkingbrengt inhetveelvuldiggebruikvan symmetrische
patronen die deze ervaring versterken, in het idealiserenvan het buitenleven en ineen groeiende lust haar te
analyseren en te kennen. Ditleidt enerzijds toteen groterebotanische kennis,anderzijds kan men doordetoepassing van demathematische architectuurorden op de
natuur, haar koppelen aan de kunst.
V E R A N D E R I N G E N IN HET

LANDSCHAP

Tijdens de zestiende en de zeventiende eeuw vinden er
vanuit militair en civieltechnisch oogpunt ingrijpende
veranderingen in het landschap plaats.Op initiatiefvan

Karel Vworden tijdens het regentschap van Maria van
Hongarije de bestaande verdedigingssystemen aangepast volgens het nieuwe gebastioneerde stelsel.
Vestingsteden met verdedigingswerken als bastions en
ravelijnen raken overvol en stadsuitbreiding wordt
noodzakelijk. Dit kan geschieden door verlenging of
verdubbeling van de omwalling of de ommuring en
omgrachting. Bij steden aan de rivier wordt op den
duur de zwakste zijde van de stad vaak van een extra
veiligheidsgordel voorzien, zoals in Kampen. De bolwerken doen als verdedigingswerk dienst tot aan de
Franse tijd.
Rond 1600begint men metbehulpvanbeterebemalingstechnieken grote gebieden in te polderen zoals de
Beemster (1608-1625), de Purmer (1622) en de Wormer (1625), hetgeen in een uniek en voor Nederland
typerend landschapstype resulteert. Ook Zeeland en
Noord-Brabant krijgen een aantal kleinere renaissancedroogmakerijen. Dikwijls wordt de strijd tegen de
vreemde overheersing van de Nederlanders vergeleken
met de strijd tegen het water. Het aanleggen en beherenvan dedroogmakerijen vereistvan bewonersvan de
binnen de dijken gelegen gebieden een doelmatige
organisatie en saamhorigheid. Bovendien vindt men
dat men in wezen recht heeft op het zelf op het water
gewonnen of opherwonnen land.20
REN A I S S A N C E - T U I N E N M E T E E N
RELATIEF O P E N KARAKTER

BUITEN

DE S T E D E N

Omdat deommuurde kastelen en kloosters na hetwegtrekken van de Spaanse troepen (1609) niet meer als
zuivere verdedigingswerken dienst hoeven te doen,
krijgen detuinen een meer open karakter.21 Indeze tijd
zien wij buiten de steden huizen en kastelen liggen,
vaakopeen terrein met een gracht eromheen, metbuiten het grachtenstelsel een samenstel van moestuinen,
boomgaarden en plantages, slechts door een gracht of
singel gescheiden van het omringende agrarische land.
In de N i e u w e C r o n y k v a n Z e e l a n d
(1696) staan kastelen en landhuizen met tuinen, open
in het omringende land afgebeeld, omzoomd en doorsneden met veel rechte bomenlanen.
Deze prenten verbeelden de landelijke wooncultuur
zoals die rond 1650 verheerlijkt wordt als tegenhanger
van de vuile en door besmettelijke ziekten geteisterde
stad en die teruggaat op het klassieke idee van de 'villa

suburbana' -een buitenverblijf -zoals beschreven door
Plinius Secundus inde eerste eeuw na Christus. Uitde
nauwkeurige beschrijvingen aan zijn vrienden Gallus
en Appolinarius, kunnen wij ons een beeldvormen van
zijn luxueuse buitenplaatsen Laurentinum en Tuscum
in Tivoli bij Rome. Wat opvalt is, dat de tuinarchitectuur - anders dan bij de middeleeuwse tuinen - een
architectonisch concept is en een relatie vormt met de
architectuur van de villa. Door het veelvuldig gebruik
van architectonische elementen als overdekte galerijen
en terrassen is het zelfs moeilijk aan te geven waar de
architectuur vanhetgebouwophoudt en dievande tuin
begint. Maarnietalleen tuin en gebouwverhouden zich
tot elkaar; ook tuin en landschap hebben een intensievere visuele relatie met elkaar dan de geïsoleerde
ommuurde middeleeuwse tuin.
Uitdebeschrijvingen valtoptemakendathetomliggende landschap en hetuitzicht daaropvanuit bepaalde
vertrekken van de villa, een rol spelen bij de situering
van de plattegrond van huis en tuin. Als derde belangrijk punt valt in de beschrijvingen op dat de tuin ook
was bedoeld als plaats om geestelijk en lichamelijk te
recreëren. Niet alleen het begrip wandelingdoet zijn
intrede -in sommige tuinen stond op marmeren bordjesprecies de lengtevan dewandeling aangegeven -,de
tuin in Laurentinum had ook een verwarmd buitenbad
met uitzicht op zee.22
Geïnspireerd op deze klassieke buitenplaatsen worden vooral in de tweede helft van de zestiende eeuw, in
de nabijheid van Florence en Rome, nieuwe buitenverblijven aangelegd, door onder anderen de Medici.
Voorbeelden hiervan, zoals de Villa d'Esté te Tivoli
(1550), de Villa Lante te Bagnaia (1587) en de Villa
Borgese te Rome (1610), wekken de belangstelling van
buitenlandse bezoekers en al spoedig verspreiden de
nieuwe tuinopvattingen zich over de rest van Europa.
De hoofdstructuren van deze tuinen zijn in eerste
instantie steeds verschillend en vooral gedicteerd door
de terreinsituatie, die door het niveauverschil vaak tot
terrasvorming leidt. Men zou kunnen zeggen dat, in
tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd namelijk dat
het landschap een ondergeschikte rol speelt in de formele tuinkunst, het bestaande Italiaanse landschap
wordt geformaliseerd en symmetrisch gedecoreerd.
Men gebruikt hiervoor onder meer geplaveide paden,
trappartijen, geometrische perken met veel snoeiwerk
vangroenblijvende planten en gekleurde steenslag,bas-

Huis ter Boede bij Middelburg, ca. 1650. Uit: Nieuwe Cronyk vanZeeland j M.Smallegange, 1696

sins met fonteinen, beeldhouwwerken en planten in
potten. Het huis ligt vaak, maar niet altijd, centraal in
de aanleg; de aanleg langs een as van symmetrie wordt
aan het einde van de zestiende eeuw eerst in Italië en
later in de Nederlanden wel steeds vaker toegepast.
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DeNederlandse renaissance-tuinenbuiten de steden
bestaan uit een complex van vierkanten en rechthoeken, binnen een haag of hek of lage ommuring met
vaak een monumentale, klassiek of maniëristisch geornamenteerde poort of een ophaalbrug, omzoomd door
bomenlanen en smalle grachten. Het midden van de
tuinen komt vaak niet uit op het midden van het huis.
De delen in de buurt van het huis zijn ingevuld met
sierlijk snoeiwerk, dat in de loop der tijd steeds ingewikkelder wordt,variërend vanvormen ontleend aan de
Italiaanse of Franse tuinarchitectuur tot heraldische
motieven, en soms gedecoreerd met loofgangen waarvan het hout is bewerkt met renaissance-ornamentiek,
bijvoorbeeld eenbusteopeen zuil. Het grootste gedeelte van de aanleg wordt echter in beslag genomen door
de moestuinen en de grotere vakken met noten- of
vruchtbomen in strakke rijen geplant. Soms staat hier
op een markant punt een architectonisch accent. De
onderlinge strukturele samenhang van de deeltuinen
kan, afhankelijk van het feit of de tuin in één keer is

aangelegd of langzaam is aangepast, sterk verschillen
Daarbij speelt ook het landschap, evenals bij de
Italiaanse tuinen, een dwingende rol. In de Noordelijke
Nederlanden is dit niet het niveauverschil, maar vaak
de kavelbreedte en -richting van de polders en het slotenpatroon.
MANIËRISTISCHE SIERTUINEN
De zuivere siertuinen liggen vaak in de stad of tussen
gebouwencomplexen en zijn kleiner en beslotener. Zij

lonica, prent nr. 9. Uit: Honorum Vindanoru
formae.../|. Vredeman deVries,vanaf1587

queelegantes et multipliées

krijgen dikwijls een maniëristische vormgeving, datwil
zeggen dat zezijn ontwikkeld volgens deidealenvande
hoog-renaissance en in stijl teruggrijpen op mathematische bouw-orden, maar mede zijn gevormd door individuele smaak en lokale omstandigheden.23
Een belangrijke inspiratiebron zijn de in 1583en 1587
verschenen voorbeeldboeken voor tuinarchitectuur van
Hans (Johan) Vredeman deVries,diedevroegsteopdit
gebied zijn.Vredeman deVriesisonder meer architect,
schilder en mathematicus en verdiept zich in het bijzonder in het werk -met name in de zuilenorden - van
de Romeinse bouwmeester Vitruvius en de maniërist
Sebastiano Serlio.Zijn naam wordt dikwijls in verband
gebracht met de 'parterres de pièces coupées pour les
fleurs': ietsverhoogde geometrisch gevormde plantbedden voor bloembollen ofandere exotische planten. Zijn
tuinen zijn opgebouwd uit een veelvoud van geometrische figuren die tezamen een labyrinth van paden en

langgerekt achter de aaneengebouwde huizen zien liggen, zijn opeenvoudige wijze verdeeld in verschillende
vierkanten of rechthoeken. Het zijn gecombineerde
sier-ennutstuinen,waarvan het siergedeelte het dichtst
bij het huis ligt, gedecoreerd met geometrische patronen van loofwerk. Zij zijn exemplarisch voor de gemiddelde Nederlandse burgertuin van die tijd, die het huishouden weliswaar moetvoorzien van groenten en fruit,
maar waar ook plaats is voor sierperken. Het gebruik
van gesnoeide randen van buxus heeft in de gecombineerde sier- en nutstuin bovendien de functie om het
wegspoelen van aardeuit de bedden tegen tegaan.Ook
in de grotere steden hebben veelhuizen een tuin, zoals
bijvoorbeeld te zien is op een door Jacques [Jacob] de
Gheijn II in 1598 getekende kaart van Den Haag.
Duidelijk zijn bij de voornamere huizen de siertuinen
met hun snoeiwerk te herkennen.

Het buitenhof. Den Haag, 1622. Uit: Grondigeonderrichtingein deoptica, ofteperspective Konste.../ H. Hondius, [1770]

perken vormen. Detuinen hebben meestal een fontein
of ander architectonisch element in het midden en
grote tuinen lijken een verzameling kleinere tuinen,
omzoomd door loofgangen en arcades van waaruit het
zicht naar binnen is gericht. Dezeverstoorde compositie, dit uiteenvallen van de ruimtelijke compositie in
verschillende delen die uiterlijk van elkaar zijn gescheiden en innerlijk verschillend zijn georganiseerd, zien
wij ook in de maniëristische schilderkunst.24
K L E I N E N U T S - EN S I E R T U I N E N

De kleinere burgermanstuinen, die we bijvoorbeeld in
de N i e u w e C r o n y k v a n Z e e l a n d vaak

BOTANISCHE

TUINEN

De verspreiding van plantenboeken, de behoefte de
natuur te analyseren en het groeiende handelsverkeer,
leiden tot een professionalisering van het verzamelen
en ordenen van planten. Belangrijke Europese plantkundigen tijdens detweedehelft van dezestiende eeuw
zijn de Zuid-Nederlanders Rembert Dodoens (Dodonaeus) en Carolus Clusius en de Fransman Mathias de
L'Obel (Lobelius). Hun werken zijn in de eerste plaats
geschreven ten behoeve van de geneeskunst. 'Tot leeringe van aller ghene die in der medicijnen studeren'
wordt in 1590 in Leiden de eerste, nog bestaande,
Nederlandse botanische tuin gesticht. In 1594wordt de

19

tuin aangelegd onder supervisie van Carolus Clusius,
waarbij de apotheker Dirck Outgaertzoon Cluyt de
dagelijkse leidingkrijgt. Detuin bestaatuiteen vierkant
met rechthoekige bedden, met een eenvoudig prieeltje
in het midden. In 1599 wordt aan één zijde een wandelgalerij (ambulacrum) gebouwd waarin allerlei zoölogische en botanische bezienswaardigheden worden
ondergebracht. Illustratief voor de mate waarin werkelijkheid en fictie, zelfs onder wetenschappers, indie tijd
nog verweven is, is het gegeven dat zich in de collectie
een veer van de vogel Phoenix, de poot van de vogel
Grijp en de huid van een Meermin bevinden. Ook
Utrecht (1639), Groningen (1642) en pas later Amsterdam (1682) krijgen een hortus. Evenals de Leidse
hortus maken deze hortussen door de eeuwen heen
diverse ontwikkelingen door.
De structuurelementen die de Nederlandse renaissancetuinen en maniëristische tuinen bepalen, zijn stevige
houten hekwerken, loofwerken en geornamenteerde loofgangenrondom de tuin of als verbindingselement tussen verschillende deeltuinen. Deze zijn vaak met druiven beplant en worden ook wel 'wagens' genoemd. Op
snijpunten van paden vinden wefonteinen met beelden
of loojpriëlen. Bloembedden kunnen een doolhofachtige
structuur hebben (men spreekt ook wel van sierwerkdoolhoven) en in de met groen loofwerk gedecoreerde
bedden staan desierplanten opgroteafstandvanelkaarop
hoeken ensnijpunten, zodat zij afzonderlijk kunnen worden bewonderd. Op de afbeeldingen van Vredeman de
Vries zien we in de kleine tuinen bollen afgebeeld. De
complexen van sier- en nutstuinen zijn vaak omgeven
door smallegrachten enbomenlanen.
Prentwerken die tuinen en planten uit deze periode
afbeelden zijn: D e
Vermakelykheden
v a n B r a b a n t / D e C a n t i l l o n , 1770;
N i e u w e C r o n y k v a n Z e e l a n d / M.
Smallegange, 1696; D e l a n t w i n n i n g h e e n
d e h o e v e / K. Stevens, 1566; H o r t o r u m
v i r i d a r i o r u m q u e . . . f o r m a e / J.
Vredeman de Vries, 1583; F l o r i l e g i u m p r i m u s e t s e c u n d u s / E. Sweerts, 1612;
H o r t u s F l o r i d u s / C.van de Passe, 1614.
Voorbeelden uit deze periode zijn: Kasteel van Breda
(1536), Muiderslot (1609), Goudesteijn(1628),Kasteel
Zuilenstein (1632), Kasteel Keppel (1645), Watervliet Hein-

keszand(ca. 1650), Huis terBoede (ca. 1650), de onderwijstuinen van Leiden (1590) en Groningen (1642) en de
streng maniëristische tuinen van de Nassau's, zoals de
Princessetuin bij het tegenwoordige Paleis Noordeinde
(1609), Het Buitenhof(ca.1621), de binnentuinen van
Kasteel Buren (ca. 1625), Het Prinsenhofie Groningen
(1626) en Kasteel Batensteijn Vianen (1632).
Voorbeelden die nog te bezoeken zijn: in de Hortus
in Leiden is in 1932 de Clusiustuin op twee derde van
de oorspronkelijke grootte opnieuw aangelegd. Het
kruidhof van het Muiderslot is in 1956 gerestaureerd
naar zeventiende eeuws voorbeeld. Beide tuinen zijn
recentelijk naar nieuwe historische inzichten opnieuw
ingevuld. Op Zuilenstein is de hoofdstructuur uit de
renaissanceperiode nog aanwezig. Het Prinsenhof te
Groningen is in 1939 gerestaureerd naar een prent van
Haubois uit 1634.
Ontwerpers dieinde Nederlanden dergelijke tuinen tot
stand brachten oftekenden tussen 1500en 1650zijn de
Italiaan Thomasso VincidordeBologna, dievoor Hendrik
van Nassau het kasteel te Breda (1536) ontwierp, de
Zuid-Nederlander Jacob de Gheijn II, J. Vredeman de
Vries en de Groningse stadsbouwmeester G. Peters, die
onder meer de Hortus van Groningen aanlegde.
DE G O U D E N

EEUW

periodeca.1600-1660
Na de valvan Antwerpen (1585)vertrekt een groot deel
van de economische en intellectuele elite naar de
Noordelijke Nederlanden, vooral naar Amsterdam.
Voordeeltrekkend uit de politieke crisis, die in bijna
heel Europa heerst, komen handel, scheepvaart en nijverheid in de Noordelijke Nederlanden tot grote bloei.
Men staat aan het begin van de periode die later de
Gouden Eeuw zal worden genoemd en waarin ook de
kunsten tot ver buiten de landsgrenzen vermaardheid
krijgen. Naarmate de wetenschappen omvangrijker
worden, beroepen kunstenaars zich steeds minder op
universele wetten en gaan zij eeneigen weg.In het hervormde Nederland waarmen niet, zoalsin Italië, afhankelijk is van kerkelijke en vorstelijke maecenassen,
maar waar derijkeburgers deopdrachtgevers zijn, ontstaan verschillende nieuwe scholen. Opmerkelijk ten
opzichte van de kunst in de omringende landen, is het
veelvuldig afbeelden van taferelen uit het dagelijks

leven (Frans Hals,Vermeer, Jan Steen),van naturalistische landschappen met de zo typerende Hollandse
wolkenluchten (Hobbema, Jan van Goyen, Jacob van
Ruysdael, Albert Cuyp) en van stillevens van spijzen en
dranken met servies en stillevensvan bloemen (Willem
Kalf, Rachel Ruysch, Jan Davidsz. de Heem, Jan van
Huysum). De schilderijen van religieuze taferelen
(Rembrandt), getuigen eerder van een menselijke diepgang, dan van religieuze zoetelijkheid of barokke
pronkzucht.
In de Hollandse steden gaan de rijk geworden kooplieden, de regenten, over tot het bouwen van huizen en
buitenhuizen met bijbehorende ruinen. Een Hollandse
interpretatie van de in het Nederlands vertaalde architectuurtractaten vanAlberti, Serlio,Vignola, Palladioen
Scamozzi gecombineerd met het nieuwe Hollandse
zelfbewustzijn en lokale omstandigheden en materialen,leidttoteen architectuurvorm die men aanduidt als
Hollands classicistische architectuur. De werken van
Jacob van Campen, Pieter Post en de gebroeders
Vingboons (de grachtenpanden van Philips Vingboons
en het Trippenhuis van Justus Vingboons) zijn voor
deze bouwstijl illustratief. Analoog aan deze term kan
men spreken van een Hollands classicistische tuinarchitectuur diezichontwikkelt envorstelijke allures aanneemt tijdens het stadhouderschap van Frederik
Hendrik (1584-1647). De voorbeeldfunctie die de stadhouder in deze bekleedt, maakte de tuin ook tot een
politiek instrument, iets wat zich tijdens de regeringsperiode van Willem III nog verder manifesteert.

en deze as, meestal de lengte-as, is vaak loodrecht op
het midden van het huis geprojecteerd.25 De lengtebreedte verhouding van de zijden van de rechthoek is
idealiter de klassieke harmonische verhouding 4:3 of
2:3. Philip Vingboons situeert zijn ideale villa echter in
een binnentuin en in een totaalopzet met een lengtebreedteverhouding 2.1. De rechthoekige tuin is omsloten door boomsingels en/of een grachtenstelsel. Ook
het architectonisch gebruik van hoge hagen zorgt dikwijls voor beslotenheid; de tuinen hebben dan ook een
naar binnen gericht karakter. Lanen en sloten verdelen
het terrein in vierkante of rechthoekige compartimenten,waarin de sierperken het dichtst bij het huis liggen
en versierd zijn met Franse loofwerken of Hollandse
bloemperken. De Franse loofwerken dienen volgens de
architect André Mollet te worden ingevuld met een
lage, eenkleurige beplanting. Ook de moesbedden en
de fruitbomen liggen in de Hollandse tuinen vaak binnen de ordening van de tuinarchitectuur. De functie
van de tuinen is behalve die van profijt en sier, het verlenen van status aan de eigenaar, welke gecompleteerd
kan worden wanneer een dichter - in navolging van
Huygens -debuitenplaats vereeuwigt ineenvandevele
hofdichten. Deze getuigen van een eigen, niet te uitbundige, maar voorname pronkzucht, die als typerend
voor de Hollandse koopmansgeest wordt beschouwd,
vol moraliserende verwijzingen naar godvruchtigheid,
spaarzaamheid en huwelijkstrouw.26 Spiritueel zou
men deze tuinen, met hun intieme, verstandelijke
karakter eerder plaatsen bij het maniërisme dan bij de
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Hoewel de terreinsituatie ook hier, zoals elders, bepalend isen stijlmiddelen verschillend worden toegepast,
aangevuld met persoonlijke smaak, is een aantal kenmerken van deze stijl wel degelijk te benoemen en
wordt ook in de Engelstalige literatuur deze herkenbare
tuinstijl als Dutch Classical garden dikwijls aangehaald.
Lokale elementen als een vlak landschap, de kavelrichting, het slotenpatroon en een beperkt terrein dat
meestal omgracht is,zijn hier bepalend. Wat echter als
eerste opvalt is,dat de relatie tussen het huis en de tuin
een wezenlijke rolspeelt in zowel dearchitectuur alsde
plattegrond. Deze bestaat uit een rechthoek die door
een as van symmetrie in twee gelijke delen is verdeeld

Hollands classicistische tu'naanleg.
Uit: DeNieuwe enNaauwkeurige Neederiandse Hovenier, 1721

prachtlievende barok, ware het niet dat bij de maniëristische tuinen huis en tuinen verschillende waardenhebben terwijl bij de Hollands classicistische tuin, evenals
bij de Franse baroktuin, huis en tuin gezamenlijk één
architectonisch concept vormen. Het Hollands classicisme is hiermee een zelfstandige, volwassen stijlvorm in
een tijdvak waarin in Zuid-Europa de barok bloeit.

Ontwerp terreinindeling rondom 'ideale villa'. Ontwerp: Ph. Vingboons, 1648

Structuurelementen die de Hollands classicistische
tuin bepalen zijn: een uit eerdere tijden stammende
ommuring of een latere omheiningdoor hoge hagenen
singelbeplantingmet grachten rondom; loofgangenen
loofpriëlen; doolhoven; houten hekwerken met classicistische
ornamentvoering; lage loofwerken van buxus met een eenvoudige lage sierbeplanting van onder meer thijm, anjers
en kamille; bloemperken en potten op tegels. Voorts zien
we classicistische elementen in hout, natuursteen en
pleisterwerk gecombineerdmet baksteen. De rol van
bewegend water isbescheidener dan inde Italiaanse en
Franse tuinen. Wel komen er alfonteinen en bedriegertjesvoor.Wezien nog weinig tuinbeelden,welechter al
zonnewijzers.
De meest bekende huizen en tuinen in deze stijl zijn
allereerst de paleizen die Frederik Hendrik laat bouwen, namelijk Honselersdijk (1621), Huis ter Nieuwburg
(1630) en Huis ten Bosch (1647). Constantijn Huygens
en Jacob Cats volgen hem met Hofwijck (1640) en
Sorgvliet (1651),alle in de omgeving van 's-Gravenhage.
Maar ook elders in de Republiek laten regenten buitenhuizen bouwen en buitenplaatsen aanleggen. Geliefde
oorden liggen, in verband met vervoer en bereikbaar-

heid aan bevaarbare wateren, zoals het Haarlemmermeer, hetWijkermeer ofindenieuwepolders zoals
de Beemster, de Diemermeer en de Zeeuwse polders.
Van een ideale ligging acht men ook de duinterreinen
in verband met de jacht. Middeleeuwse en zestiendeeeuwse edelmanshuizen in 't Sticht, Overijssel en
Gelderland worden in de zeventiende eeuw ook gerenoveerd ofherbouwd in Hollandsclassicistische stijl en deaanlegvande tuinen
vormt een structurele samenhang met
het huis. In Noord Holland kende men
een Hollands classicistische tuinaanleg
op het Hof te Bergen (1643), De
Nijenburg, Frankendael, Trompenburg(ca.
1680), Elswout (1645), de Hartenkamp
(1691), het Manpad en de Kruidberg (ca.
.1660); in Zuid-Holland zien we -naast
de eerder genoemde huizen en tuinen
rond 's-Gravenhage -een Hollands classisitische aanleg op Ockenburg(1648),
Duivenvoorde, Warmond (1632) en
Keukenhof(1641);in Utrecht onder meer
op Nimmer Dor (1640), Renswoude
(1654), Geerestein en Soestdijk (1676). In Gelderland en
Overijssel onder meer op De Slangenburg (1675),
Oldenaller (1655), de Vanenburg (1664), Weldam(1645)
en Schoonheten (1640).

Huis ten Bosch. Uit: Den Neöerlandtien Hovenier/ Janvan der Groen, 1669

Tuinen die nog te bezoeken zijn: op Weldam te Goor,
Beeckestein te Velsen (het eerste gedeelte achter het
huis), Schoonheten te Raalteen het Hofte Bergen isde
Hollands classicistische terrreinindeling nog duidelijk
waarneembaar.
Veelgebruikte stijlelementen en planten uit deze stijlperiode vinden we afgebeeld en beschreven in De n
N e d e r l a n d t s e n H o v e n i e r geschreven
door Jan van der Groen in 1669.27Van der Groen was
hovenier van de prins van Oranje28 enwerktevan 1659
tot 1665 °P het Oude Hof - tegenwoordig paleis
Noordeinde -en mogelijk ook op Huis ten Bosch, van
1665tot1670opHonselaarsdijk en in1671opHuisTer
Nieuwburg. Andere belangrijke geschriften over deze
stijlperiode uit die tijd zijn: A f b e e l d s e l s d e r
v o o r n a a m s t e g e b o u w e n /Ph. Vingboons,
1648; De S a e l v a n O r a n j e / P.Post, 1655 en
D e K o n i n g l y c k e H o v e n i e r / H . Cause,
1676.
Ontwerpers van Hollands classicistische tuinen zijn:
Jacob van Campen, Constantijn Huygens, P. Post,
M.Post en Philips Vingboons.
PLANTEN
De dwergpalm Buxus sempervirens 'Suffruticosa',
door de Franse tuinman Claude Mollet in 1595 in de
tuinen van de Franse koning aangeplant, wordt veelvuldig toegepast. Deze vervangt de door de Romeinen
ter omranding gebruikte kruiden zoals majoraan,
thijm en citroenmelisse, die 's winters een minder
contrasrijke aanblik bieden en ook minder lang meegaan. Hetvoordeel vandebuxus isdathijvooralgoed in
allerleivormen tesnoeien is.Eenplantdieindezeperiodeeveneens alsapart vermeldenswaard magworden beschouwd voor de Nederlandse tuinkunst, isdetulp.
Vaak wordt beweerd dat het de Leidse plantkundige
Carolus Clusius was, die de eerste tulp in Nederland
plantte, maar de introductie van bollen, oorspronkelijk
afkomstig uit het midden-oosten, dateert al uit de
tweede helft van de zestiende eeuw en van de tulp isal
eerder een afbeelding in Nederlandse literatuur gevonden.^ Welis bekend dat Clusius detulp grote bekendheid heeft gegeven, onder meer omdat deze plant in
1594 door zijn tussenkomst werd opgenomen in de
collectie van de nieuwe hortus te Leiden. Vanaf ca.
1620 heerst er in Nederland een ware tulpengekte: de

tulpomanie. Deze rage in gestreepte tulpenvarianten
illustreert nog eens dat de Nederlanders wel degelijk
pronkzuchtig zijn in hun ruinen, al gaat hun voorkeur
uit naar andere middelen om dit te uiten dan bijvoorbeeld de beelden en fonteinen van de zuidelijkere culturen en spelen speculatie en koopmansgeest in deze
windhandel een voorname rol. Op het hoogtepunt van
de tulpomanie in 1637, kort nadat drie tulpenbollen
van de hand zijn gegaan voor de prijs van elk een
Amsterdams grachtenpand, wordt de handel van
staatszijde verboden.3°
Door het toegenomen handelsverkeer wordt het
aantal beschikbare planten verveelvoudigd. Vanaf ca.
1680 wordt het aanleggen van botanische collecties,
waarmee een tuineigenaar eer kan inleggen als amateur-botanicus, in privétuinen steeds vaker toegepast,
zoals bijvoorbeeld de collectie van de diplomaat
Hieronymus van Beveringk die dan op Oud Teijlingen
te Warmond woont en de grote collectie exotische
planten die Hans Willem Bentinck, boezemvriend van
Willem III, vanaf ongeveer 1675 op Sorghvliet bijeenbrengt.
Planten die in de de zeventiende eeuw worden toegepast in tuinen, vinden wij onder meer in De n
N e d e r l a n d t s e n h o v e n i e r van Jan van
der Groen en in H o r t u s F l o r i d u s van
Crispijn van de Passe. Sommige van deze soorten vinden wij terug op de bloemstillevens, een geliefd genre
in die tijd, waarop verschillende bloemen individueel
bij elkaar worden geplaatst, soms gemengd met fruit
en korenaren. Afgezien van de vele soorten (gestreepte) tulpenzijn demeest kenmerkende soorten: grote en
kleine lelies, pioenrozen, rozen(van rozenstruiken),irissen,leeuwebekken, ranonkels, papavers en ajrikaantjesin
vele soorten enkleuren. Verder: lathyrus, duizendschoon,
goudsbloem, monnikskap, muurbloem,passiebloem, lupine, korenbloem, zonnebloem,ridderspoor,vingerhoedskruid, koekoeksbloemen allerlei soorten bolgewassen en
stinseplanten zoals: winteraconiet, crocus, lelietje-vandalenen sneeuwklokje, verschillende soorten hyacinten,
gladiolen, cyclamenen anemonen. Verder vermeldt de
lijst vele verfijnde soorten groenten: meloen, komkommer, prinsessebonen, bloemkool, asperges,artisjokken,
knoflook,bieslook, sjalotten en rabarber; fruit als citroenen, sinaasappels, limoenen,vijgen, pruimen, vele soorten appels enperen,perziken, abrikozen, kersen, mispels
en moerbeien.
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Als groenblijvende en te snoeien heestersoorten zijn
populair: buxus, laurier,hulst, taxus en liguster. Naast
oranjeboompjes vinden we ook amandelboompjes, olijven
en oleanders in potten. Verder vinden wejasmijn, meidoorn, grove enfijnespar, thuja,cornoelje, allerlei soorten
notenen eiken, berken, beuken, linden, essen, iepenen abelen31 voor laanbeplantingen. Losse boomgroepen
komen in dietijd nog niet voor.

DE VERSPREIDING V A N DE
B A R O K IN N E D E R L A N D
vanaf ca. iÖ2o32
Rond 1600 ontstaat er in Rome een nieuwe dominerende stijl dielater aangeduid zou worden met de term
'barok', wat oorspronkelijk grillig, verwrongen, grotesk
betekent en die samenvalt met het opleven van het
rooms-katholieke geloof en het politiek absolutisme in
Europa. Er wordt wel beweerd dat de Roomse extravagantie van de barok niet te rijmen is met de calvinistische volksaard van de Nederlander die zich thuis voelt
in het hierboven beschreven Hollands classicisme,
meer dan in de Italiaanse of Franse barokarchitectuur.
De kerkelijke overdaad en het 'faire grand' van een
monarch als Lodewijk XIV zouden niet stroken met de
Nederlandse leefwijze, waar godsdienstvrijheid heerste
en in het westen sinds 1450vrijwel alle horigheid was
verdwenen, terwijl dit bijvoorbeeld in Frankrijk pas tijdens de revolutie zou gebeuren.
Gedurende de regeringperiode van Willem III echter, werd dit 'faire grand' juist ten opzichte van
Lodewijk deXIVeen belangrijke inspiratiebron voorde
architectuur, maar vooral voor de tuinarchitectuur.
Opmerkelijk in onze ogen is, dat Willem III de Franse
vorst niet, parallel aan de schilderkunst, met onafhankelijke stijlmiddelen pareerde, maar dat hij in beginsel
designatuur vandetegenpartij overnam. De vorstelijke
tuinstijl die zich hieruit tijdens zijn regeringsperiode
ontwikkelt, noemen wedan ookde Frans classicistische
tuinstijl. Nieuwe generaties kooplieden en burgers
laten zich vanaf ca. 1680 door de nieuwe tuintraditie
inspireren. De representatieve vorstentuinen doen tijdens het Engelse koningschap van Willem III op hun
beurt weer hun intrede in de Engelse tuinarchitectuur,
waar ze als Anglo-Dutch gardens een variant gaan vormen opde Stuart Gardens,indetijd dat in Frankrijk de
veelverfijndere régence en derococodebarok albegin-

nen tevervangen.33Ook in Rusland en Duitsland heeft
de classicistische tuinaanleg uit de Nederlanden zijn
invloed doen gelden: verschillende hunlieden vertrekken naar het buitenland en Nederlandse handboeken
worden in het Frans, Duits en Engels vertaald.
DE F R A N S C L A S S I C I S T I S C H E

TUIN

periode 1680-1720
Het jaar 1672 staat in de Nederlanden bekend als het
rampjaar; de Republiek voert oorlog met Engeland,
Frankrijk, Munster en Keulen. De troepen van
Lodewijk XIV trekken diep het land binnen en verwoesten meerdere kastelen. In 1678 wordt vrede met
Frankrijk gesloten en vanaf ongeveer 1680 treedt langzaam aan herstel in. Terwijl in de Republiek de godsdienstvrijheid hoogin hetvaandel staat,worden deprotestanten in Frankrijk na herroeping van het Edict van
Nantes streng vervolgd. Vanaf 1685 vluchten veel
Franse hugenoten naar het noorden, onder wie de graveur en architect Daniel Marot. Deze Franse 'asielzoekers avant-la-lettre' krijgen gemakkelijk ingang tot de
hogere kringen; niet alleen is Frans er de omgangstaal,
maar ook staat alles wat Frans isvoor cultureel ontwikkeld en verfijnd. Marot komt, mogelijk op aanbeveling
van Willem Adriaan van Nassau-Odijk -toen Hollands
'gezant' in Frankrijk - aan het hof van Willem III
terecht en gaat daar een belangrijke rol spelen bij het
decoreren van interieurs en tuinen en bij de verdere
verspreiding vande Franse ornamentstijl in Nederland.
Niet alleen de ornamentiek is nieuw; de Frans classicistische tuinkunst, met hoogtepunten als de tuinen
van Vaux le Vicomte (vanaf 1656) en Versailles (vanaf
1661), is vooral nieuw in de organisatie van de plattegrond waarvan een grote perspectivische werking uitgaat, die bewerkstelligd wordt door de lange middenas
van symmetrie. Zo verandert, evenals in de zestiende
eeuw,het karakter van detuinen opnieuwvan gesloten
naar open.34 De aanleg wordt zo uitgestrekt, dat deze
lijkt over te gaan in het omringende landschap. In
tegenstelling tot de Hollands classicistische aanleg, is
vanuit het huis de omgrenzing van de tuin niet meer
waarneembaar en wordt de as in het landschap voortgezet door zichtlanen. Ook het voortzetten van de as in
de vorm van een zichtkanaal komt in de waterrijke
Nederlanden herhaaldelijk voor. Detuin wordt evenals
bij de Hollands classicistische stijl symmetrisch langs
de middenas en tussen de zij-assen die evenwijdig aan

de middenas lopen, in deeltuinen verdeeld. Demiddentuin wordt opklassiekewijze halfcirkelvormig afgesloten met een zogenaamde exedra35,die teruggaat op
de Romeinse bouwkunst, maar ookdoor Sebastiano
Serlio veelvuldig werd gebruikt. Daniel Marot werktin
zijn voorbeeldenboek N o u v e a u x L i v r e d e
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P a r t e r r e s , 1703, graag met deze halfcirkelvormige afsluiting vanhetmiddendeel vandetuin, in de
vorm van een loofgang ofcolonnade. Ook inzijn parterredecoraties vinden we steeds dezevorm terug.
De eerste Frans classicistische tuin in Nederland,
SlotZeist (1677),iswaarschijnlijk aangelegd door Jacob
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Palais deLuxembourg. Prent: Perelle, ca. 1700
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Slot Zeist, vogelvlucht. Prent: D.Stoopendaal, ca. 1700
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Roman. Het is de vraag of hij het ontwerp van J.Boyceau de la Barauderie van de tuin van het Parijse
Luxembourg als voorbeeld heeft genomen. Een overeenkomst tussen devorm van detuin van Luxembourg
en Zeist -en later Het Loo, De Voorst en Heemstede is duidelijk aan te wijzen. Kenmerkend voor de tuinen
in deze tijd zijn afwisseling in beleving en rijke versiering. Ditwordt bereiktdoordeverscheidenheid invorm
van de structuurelementen; vormen en contravormen
spelen met krullende belijning steeds op elkaar in, in
contrasterende kleuren, geuren, licht en schaduw. De
tuinen worden bekroond door een rijkdom aan ruinbeelden. Deze figuren gaan terug opde Griekse mythologie en symboliseren vaak tegelijkertijd het leven of
karaktertrekken van de eigenaar en diens echtgenote.
Water vormt een levendig element, omhoogspuitend
uit rijkelijk versierde fonteinen ofklaterend over watertrappen (cascades) naar omlaag. In gebieden zonder
bron of natuurlijke hoogteverschillen -en deze komen
in Nederland nog al eens voor -wordt dit water voortgestuwd door lastdier in een aan het oog onttrokken
molen. De detaillering van deze waterwerken wordt,
evenals dievan deandere gebouwen, latwerken en sierelementen, nauwkeurig voorgeschreven in voorbeeldboeken.Allesiseropgericht denieuwsgierigheid bijde
bezoeker optewekken en hem voldoening te schenken.
De amusementswaarde van deze tuinen is groot - de
vergelijking met een pretpark dient zich aan - zowel
voordebezoeker alsvoordeopdrachtgever, dieerongebreideld zijn fantasie en verzamellust kanbotvieren.36
Naasthetculturele aspectvande Fransetuinen, hebben ook de Franse ontwikkelingen in de nutstuin bijzonder de aandacht van de Nederlandse ruinbezitters,
in het bijzonder de verworvenheden op het gebied van
de snoeitechniek van fruitbomen en de leiteelt zoals
deze vanaf 1677 in de moestuin van Versailles worden
ontwikkeld. Anders dan in Versailles, wordt in
Nederland niet allefruit apartindemoestuin gekweekt,
maar behoren met bijzondere fruitrassen beladen waaiers en kandelabers aan leimuren en dwergboompjes tot
de pronkstukken van detuin.37
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De structuurelementen die de deeltuinen bepalen zijn
lange lanen, soms met bomen beplant, loofwerken met
afwisselende beplanting, hoge hagen, kabinetten, wildbossen, koepels,colonnaden, doolhoven,boomgaardenmet
laaggeente bomen,leimuren met sierlijk gesnoeid leifruit

en moestuinen.Het water spuit uitfonteinen en bedriegertjes omhoog, valtover watertrappen en kan een spiegelendefunctie hebben in de omgrachting rond het centraledeelvan detuin en in dezichtkanalen.Sierelementen
in de tuinen zijn tuinbeelden, zonnewijzers, schelpengrotten, schelpengalerijen, loofpriëlen, loofpoorten, loofgangen
en latwerken. Een extra beleving schenken menagerieën,
aviaria en oranjerieën.
periode ij20-ij$o
In de periode 1720 tot 1750wordt de overdaad van versierende elementen nog groter. Deze periode valt
samen met dievande régence (voorloper vande rococo
totca. 1735)en de rococo (totca. 1770),die beide gezien
kunnen worden alseen uitvloeiselvande barok. Destijl
wordtverfijnder, aandenatuur ontleendevormen zoals
ranken en bloemmotieven worden minder gestileerd
weergegeven en er is een groeiende aandacht voor de
natuur en voor het gevoelsleven. Beelden en schilderijen zijn minder streng en hebben net als het porseleinwerk vaak frivole figuren uit het 'geïdealiseerde landleven', zoals herders en herderinnetjes, tot onderwerp.
Op schilderijen van de Franse schilder Jean Antoine
Watteau bijvoorbeeld, zien wij losjes gecomponeerde
figuren met tuinen als decor, die niet stijf zijn, maar
weelderig met terloops geplaatste neo-classicistische
elementen ofquasi-nonchalante draperieën.
De centrale hoofdas van de baroktuin krijgt soms
uitbreiding met meer assen, die straalsgewijs vanuit één
punt - het hoofdgebouw of de waterkom - worden
getrokken. Dein dietijd favoriete S-vorm vindt ook zijn
beslag in de tuin; het padenverloop in de hakhoutbossen wordt, als reactie op de zware barokke stijlelementen, onregelmatigen kronkeligvan vorm.38 Ook ontstaan
er in deze periode zogenaamde overtuinen en zijtuinen
buiten het oorspronkelijk ontwerp, die vermoedelijk
deels te maken hebben met het toegenomen sociale
leven van de vrouw. Tuinbanken, siervazen en tuinbeelden in laat-barok en rococo-stijl komen in
Nederland voor opverschillende Vechtbuitens zoals op
het rijkversierde Zijdebalen van de zijdefabrikant en handelaar David van Mollem, dat rond 1740 voltooid
wordt. In deze tijd is er bijzonder veel belangstelling
voor de cultuur van het nabije oosten en wie het zich
kan permitteren bouwt een tuinhuis in Turkse' stijl in
zijn tuin.39

Voorbeeldprent tuinontwerp met loofgang.
Prent: Daniel Marot, 1703

DE B U R C E R T U I N I N DE T I J D V A N
DE B A R O K

Door de relatief gespreide welvaart, kent Nederland in
de achttiende eeuw veel -enige duizenden - kleine buitenplaatsen en landhuizen met sier- en nutstuinen van
vier tot tien hectare. Met landbouwgrond erbij kan de
oppervlakte oplopen tot ongeveer honderd hectare.4°
Deze tuinen, waaronder de bekende tuinen langs de
Vechten andere rivieren, beschikken niet overdebenodigde diepte voor de boven beschreven Frans classicis-

Het Loo, Apeldoorn. Gereconstrueerde parterres.
Foto: 1984

tische aanleg, die men dan ook alleen aantreft op de
buitenplaatsen van de zeer aanzienlijken en die in
Nederland een uitzondering blijven. Vermoedelijk blijft
de beslotenheid van de Hollands classicistische tuin
voor de kleinere tuinen gehandhaafd, te meer daar het
kweken van fruitbomen tegen muren een geliefde
herenbezigheid is, waarmee men als tuineigenaar eer
kaninleggen, meer nog,indeogenvan sommigen, dan
met een Frans barokbeeld, een schelpengrot ofeencascade. De achttiende-eeuwse miljonair/tuinliefhebber
Pieter de la Court van der Voort toont zich in zijn
Byzondere
Aenmerkingen
over
het a e n l e g g e n van p r a g t i g e
en
gemeene Landhuizen, Lusthoven,
P l a n t a g i ë n en a e n k l e v e n d e c i e r a d e n , [...] eveneens een voorstander van een vrij
besloten aanlegdievan gepaste smaak, deugd en spaarzin getuigt, overeenkomstig de heersende Hollandse
moraal. In werkelijkheid zijn veel tuinen in de barokperiode echter wel degelijk voorzien van allerlei tuinsieraden naar de laatste mode. Deopenlijke wijze waarop De la Court deze geldverslindende tuinarchitectuur
afkeurt duidt er op, dat de gewoonte in elk geval gangbaarder moet zijn geweest dan hem lief was.
PLANTEN

Nederland beschikt overveel hooggekwalificeerde kwekers. Aan het eind van de zeventiende eeuw zijn bloemen, fruit en groenblijvende heesters een belangrijk
exportartikel geworden, onder meer naar Engeland. Dit
rijke aanbod van vooral gekweekte bloemen heeft in
hoge mate bijgedragen aan de bekendheid van
Nederland als bloemenland en aan de Nederlandse
tuinarchitectuur in het buitenland. In die tijd begint de
kaszijn grotesprongvoorwaarts.In 1669toont Janvan
der Groen al een afbeelding van een vrijstaande kachel
die ter verwarming van oranjerieën kan dienen; voorheen gebeurde dit met open vuren. De oranjerie die
Magdalena Poulielaataanleggen op Gunterstein (vanaf
1680) is vanwege de schuingeplaatste ramen te
beschouwen als de eerste Nederlandse kas. Behalve de
collectie van Gunterstein, hebben de exotische collecties van Sorgvliet, Honselersdijk, Leeuwenhorst en Het
Loo in de zeventiende en achttiende eeuw grote
bekendheid. Bijzondere planten zijn onder meer mirt,
laurustinus,aardbeiboom, mastikboom,Cyprische terpentijnboom,Indische sering,judasboom,agave en aloë.
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De beplanting op de - in Nederland vaak smalle langwerpige -bedden rondom de loofwerken moet wat betreft de hoogte en de verscheidenheid zowel afwisselend als symmetrisch zijn. Op het gebied van bloemen
zijn ernaastvelebolgewassen de Convolvulus tricolor, de
Oost-indische kers, de stokroos, de damastbloem en deprimula.41 Men legt zich steeds meer toe op het kweken
vanoranjebomen in potten, mede alspolitiek visitekaartje dat aantoont dat men trouw is aan de prins van
Oranje.
Een belangrijke stap voorwaarts in de classificatie
van planten vormen de onderzoeken en publicaties van
deuit Zweden afkomstige Carolus Linnaeus,diein1735
in Harderwijk promoveert in de medicijnen. Tijdens
zijn verblijf in Nederland publiceert hij in Amsterdam
en Leiden onder meer zijn S y s t e m a n a t u r a e
(ed. i, 1735), B i b l i o t h e c a b o t a n i c a (1736),
F u n d a m a n t a b o t a n i c a (1736) en op het
landgoed De Hartecamp (Hartekamp) bij Haarlem
H o r t u s c l i f f o r t i a t u s (1737, folio).42
Prentenseries van bekende huizen en tuinen werden
gemaakt door P. Schenk, J. Moucheron, C. Danckerts,
C. Allard, L. Scherm, ƒ. Covens, D. Stoopendaal, en
H. de Leth. Het boek B y z o n d e r e A e n m e r kingen over het a e n l e g g e n
van
p r a g t i g e en g e m e e n e
Landhuizen, Lusthoven, Plantagiën
en
a e n k l e v e n d e c i e r a d e n , [...] van Pieter de
la Court van der Voort uit 1737 is een laat standaardwerk.
Ontwerpers van tuinen in Nederland in deze periode
zijn Jacob Roman, Daniel Marot, Simon Schijnvoeten
Johann Hermann Knoop.
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Voorbeelden van tuinen die op Frans classicistische
wijze langs een lange as van symmetrie zijn aangelegd
of die in tweede instantie met een zichtlaan of zichtkanaalwerden gemoderniseerd zijn onder meer: Slot Zeist
(1677), Clingendael (1680), Leeuwenburgh (1686), Het
Loo (1689), Fraeylemaborg (1690), De Voorst(1695),
Neercanne (1698), Kasteel Heemstede (ca. 1700),
Middachten(ca. 1700), Huis Doorn(1701), Oranjewoud
(1707), Eerde (1710), Renswoude (1708),Oldengaerde
(1717),Duivenvoorde (1717),Keukenhof{iy20), Twickel (ca
1725), Beeckestein(ca. 1755), Meerenberg Heemstede

(1732), DeHartekamp(ca. 1735), Borg Welgelegen (1736),
Manpad(ca. 1740) en Ter Hooge (1751).
Bijzonder rijk gedecoreerd met beelden was de,
inmiddels geheel verdwenen, tuin van Zijdebalen (vóór
1740);in detuinen van kasteel Rosendaelwerden barokelementen aangebracht vanaf 1721,evenalsin de tuinen
van kasteel Nienoord. Een onregelmatig kronkelig
padenverloop in hakhoutbossen of wildbossen, ontstaan indeperiode 1720tot 1750alsreactieopde zware
barokwastevinden op Beeckestein (na 1740), Renswoude
(1729), DuinenBerg (ca. 1730), Manpad(ca. 1730),Huis
ten Bosch(ca. 1730), Oldengaerde (ie helft achttiende
eeuw), Groenendaal Heemstede (ca. 1750)en Marquette
(I750)Voorbeelden die nog te bezoeken zijn: veel tuinen uit
deze periode zijn veranderd in landschapsstijl en/of
vanwege het onderhoudsaspect verkaveld en vereenvoudigd.Vooreenkenner zijn deoude structuren soms
nogzichtbaar. Deruinen van Het LooteApeldoorn echter zijn in 1984 gerestaureerd naar de Frans classicistische aanleg en voor het publiek opengesteld. Rondom
het slot Zeist is de maatvoering uit die periode nog te
ervaren;de Fransclassicistische hoofdas isterug tevinden in de huidige Koelaan (achter het huis) en de
Slotlaan (voor het huis). Deze vormen tezamen een
lanenstelsel van vijf kilometer.
Renswoude te Renswoude heeft nog een mooi voorbeeld van een zichtkanaal. Op Oldengaerde te Dwingeloo is het achttiende-eeuwse landgoedkarakter nog
enigszins behouden. Op Leeuwenburgh te Driebergen
vertonen lanen en structuren nogde zeventiende-eeuwse verhoudingen. Op onder meer Den Berg te Dalfsen
en Middachten in De Steeg zijn nog elementen van
zichtlanen aanwezig; oprijlaan en oude structuren vinden weookop Marquette te Heemskerk. Op Manpad te
Heemstede zijn onder meer nog een slangemuur en de
daarmee samenhangende leifruitcultuur bewaard
gebleven. Op Beeckestein te Velsen zijn de laat zeventiende-eeuwse structuren door de opvolgende tuinarchitecten gedeeltelijk geïntegreerd. Borg Welgelegen te
Hoogezand-Sappemeer heeft nog bassins uiteen Frans
classisitische periode. Rosendael heeft fraaie barokke
tuinsieraden, ontworpen door Daniel Marot, die een
indruk geven van het vermaakelement in die tijd en
Nienoord te Leekheeft een bewaard gebleven schelpengrot. De structuur van de Fraeylemaborg te Slochteren
gaat nog terug op deze stijlperiode.

CULTURELE EN POLITIEKE
OMWENTELINGEN
vanaf ca. IJ<JO

In de binnenlandse politiek is de achttiende eeuw een
onrustige periode.Tijdens het stadhouderschap van de
weinig daadkrachtige Willem Vverzet de burgerij zich
steeds meer tegen de macht van de regenten en mede
als gevolgvan de slecht verlopende vierde Engelse oorlog,ontstaat er in de Nederlanden een patriottenbeweging. In 1795vlucht de prins naar Engeland en wordt
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
ondergebracht in een nieuw staatslichaam onder de
naam 'Bataafse Republiek'. Deze 'fluwelen revolutie'
past in het geheel aan omwentelingen op sociaal-maatschappelijk gebied, dat in de tweede helft van de achttiende eeuw over Europa komt, met als hoogtepunt de
Franse revolutie van 1789. Een onzekere economische
situatie is het gevolg van dit alles; status en bezit kunnen van de ene op de andere dag veranderen en veel
overzeese gebiedsdelen gaan verloren. De bloei die de
Republiek in de Gouden Eeuw heeft gekend, is voorgoed voorbij. Deburgercultuur van deze tijd wordt uitstekend weergegeven in de romans in briefvorm van
Betje Wolff en Aagje Deken, Elizabeth Maria Post en
in desentimentele literatuur van Rhijnvis Feith, schrijver van onder meer H e t G r a f , wiens dichtregels
soms op parkbordjes worden geciteerd.
DE V R O E G E LA N D S C HAPSST IJL43

ca. ijijo-ca. 1815
Ook op het gebied van de tuinarchitectuur kan men
spreken van een omwenteling. In de literatuur over
deze ontwikkeling worden verschillende oorzaken
genoemd die in de loop van de achttiende eeuw hebben geleid tot een nieuwe visie op het buitenleven en
het omgaan met de natuur in zowel de kunst als in de
omgeving van dewoning.44Debelangrijkste oorzaken
van het ontstaan van de nieuwe tuinstijl - de landschapsstijl -worden hier in beknopte vorm geschetst,
waarbij twee aspecten, dievaak tot misverstanden aanleiding geven, nader zullen worden gepreciseerd.
Te pas, maar ook wel te onpas, spreekt men van
Engelse landschapsstijl. Deze term wekt vaak een verkeerd beeld op, omdat men denkt dat met deze ruinstijl het Engelse wijde en golvende landschap nagebootst dient te worden, hetgeen zeker in de achttiende

eeuw in Nederland niet het geval is. Hoewel de landschapsstijl bijzonder goed aansluit bij het Engelse
landschap en vooral daar al vroeg als nationaal symbool van onafhankelijkheid tot bloei komt, hebben we
in het voorgaande kunnen constateren, dat ook
Frankrijk en de andere landen van het continent tijdens het ancien régime 'klaar zijn voor de landschapsstijl' en dat overal de eerste grillige vormen binnen de
bestaande strukturen hun intrede doen. Het tijdperk
van het rationalisme, waarin problemen kunnen worden herleid tot wetten en formules, is voor velen ten
einde; de sociale denkbeelden van Jean Jacques
Rousseau en Jacques Delille,de natuurbeschouwingen
van Joseph Addison en Alexander Pope en de schilderijen van William Hogarth en Joshua Reynolds leiden
onder meer tot een afkerigheid van het gekunstelde en
het mathematsiche. In deze tijd wordt ook het werk
vandezeventiende-eeuwse in Nederland wonende filosoof Spinoza invloedrijk. Hij wijst er op dat de ongerepte natuur weldegelijk teherleiden istot God en dat,
naast de rede, ook de intuïtie en de verbeelding bepalend zijn bij het doorgronden van de waarheid.
Aanhangers van het 'panthéisme' breken met dechristelijke scheiding tussen God en zijn schepping en
laten het begrip God samenvallen met het begrip
Natuur. Spiritueel begint het besef door te dringen dat
de mens niet alleen kan heersen over de natuur en
over zijn gevoel; men kan zich er ook aan onderwerpen, zich er door laten leiden.
In Engeland speeltdaarbij noghet gegeven mee dat
ten behoevevan industrie en landbouw tijdens deachttiende eeuw steeds meer land ontbost en in cultuur
wordt gebracht; het vriendelijke, zacht glooiende landschap datditoplevert,ontneemt degene dieer oogvoor
heeft, steeds meer de behoefte om er een contrast
tegenover te stellen en bovendien zijn de rechlijnige
Franse en Hollandse tuinen inmiddels het symbool
geworden voor buitenlandse inmenging.
Maar ook aan het Franse hof probeert men het gekunstelde en de daarmee samenhangende verstikkende
etiquette teontvluchten. Metdewoorden: "Ikben bang
mij te vervelen" brengt Marie Antoinette het levensgevoelvan haar klasse onder woorden.45Maarwaar moet
men heen? Buiten mort het opstandige volk. Men
creëert dus een ideaal landschap; een Arcadië zoals
men dat kent van de schilderijen van de italianisanten,
uit de mythologie en uit romans. Dedeels naar dewer-
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kelijkheid geschilderde, deels gecomponeerde landschappen van Salvatore Rosa, Claude le Lorrain en de
heroïsche landschappen van Nicolas Poussin vormen
een duidelijke inspiratiebron met hun weelderige
boomgroepen, begroeide heuvels en grillige wateren,
waartussen als contrasterend element hier en daar een
restant klassieke architectuur in de vorm van een koepel of ruïne oplicht. Het zijn ditmaal niet de strak aangelegde Italiaanse tuinen die boeien, maar de door de
natuur overwoekerde restanten van de renaissancepériode in een landschappelijke entourage, waarvan
een een sterke coulissewerking uitgaat als van een
toneeldecor.
Hiermee komen wij bij de tweede associatie die de
term landschapsstijl oproept, namelijk dat de natuur
en het natuurlijke landschap de inspiratiebron voor de
tuinaanleg zouden zijn. Ook dit is in Nederland met

Beeckestein, Velsen. Ontwerp:J.C. Michael.1772.
In het achterste deel van de plaats isde vroege
landschapsstijl toegepast

zijn grotendeels natte,vlakke land geenszins het geval
Pasin detwintigsteeeuw, met hetontstaan van deecologische beweging en de heemtuinen zullen het
bestaande Nederlandse landschap en de plantengroei
het uitgangspunt gaan vormen. Men kan eerder stel
len dat men 'de natuur gaat aanleggen naar de kunst'
datwilzeggen dat men zicheen natuur wenst zoals die
zich manifesteert in de literatuur en op schilderijen
en dat men met natuurlijk materiaal zoals bomen
water en glooiingen een verzameling zinnebeelden
schept die aan deze begeerte tegemoetkomt.46 Wil
men de onaangenaamheden van alledag ontvluchten
in een tijd waarin nog niet de media bestaan die heden
ten dage tot onze beschikking staan, dan is men aangewezen op de beeldende kunst, de literatuur, de
muziek en het theater. Daarnaast is de buitenwandeling, die in de renaissance opnieuw zijn intrede doet,
steeds meer een bindmiddel geworden voor een reeks
van indrukken en belevenissen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in de periode waarin het gevoel een
steeds grotere rol gaat spelen, men voor zichzelf een
decor gaat eisen, waar men zijn emoties de vrije loop
kan laten of deze kan laten opwekken. Waar men kan
dwalen langs slingerpaden, verrast kan worden bij een
waterval, waar men kan peinzen bij een ruïne, of kan
wenen bij een tombe; zo de rondwandeling tot metafoor makend van de levensloop van de mens, met zijn
hoogte- en dieptepunten. En zo loopt de tuinarchitectuur in feite vooruit opderomantiek, waarvan demeeste kunstuitingen pas rond ca. 1800 tot bloei komen.
Devroege landschapsstijl in Nederland kenmerkt zich
door kleinschaligheid en beslotenheid. We vinden de
stijl toegepast op buitenplaatsen en in openbare 'houten' zoals de Alkmaarder Hout. In deze beginperiode
is er duidelijk sprake van een overgangsstijl. Deze
wordt eerst toegepast binnen debestaande regelmatige
structuren en met behoud van rechte lanen of delen
daarvan. Deeerste kronkelpaadjes vertonen een aarzelende lijnvoering; gaandeweg wordt het meer een spel
van vormen en contravormen, opgebouwd uit bijvoorbeeld cirkels, zoals onder meer in het werk van J.G.
Michael, J.D. Zocher sr. en J.P. Posth. De rondwandeling ligt vaak apart van het huis en het einddoel is dikwijls onduidelijk. Deoude terreinsituatie isvaak medebepalend voor de loop van paden en waterpartijen en
pas opden duur worden hele tuinen vergraven naar de

Hulshorst, Nunspeet. Tekening, 1805

nieuwe mode en wordt ook het huis in de aanlegopgenomen. 'Natuurlijke' waterpartijen komen dan te liggen op de plaats van oude bassins of zichtkanalen en
parterres veranderen in gazons met boomgroepen.47
Tuinsieraden uit de voorgaande periode krijgen soms
in de nieuwe aanleg een nieuwe plaats.
De Nederlandse landschapsarchitecten van het eerste uur volgen de Engelse tuinarchitecten van dat moment, zoals William Kent, dieoorspronkelijk als decorontwerper naar Italië vertrekt, maar zich vanaf 1719
met de tuin van het landgoed Stowe bezighoudt en
eigenaren als Henry Hoare, de maker van het voorbeeldscheppende Stourhead (1743).Daarnaast zijn individuele ervaringen van Nederlandse grondbezitters van
invloed; zo verkeert Jacob van Boreel van Beeckestein
bijvoorbeeld in 1759 en van 1761tot 1762 als ambassadeur aan het Engelse hof, waar hij in contact komt met
de landschapsstijl. Hoewel het heuvelrijke, vaak in
nevelen gehulde Engelse landschap zich beter leent
voor de nieuwe stijl dan voor de geometrische aanleg
met zijn rechte assen, is ook daar het agrarische landschap aanvankelijk niet de belangrijkste inspiratiebron.
De tuinontwerpen van Kent tonen bijvoorbeeld een
sterke gelijkenis met zijn decor-ontwerpen, die weer
zijn beïnvloed door de Italiaanse decorbouw.

Naast deze reeds genoemde 'restanten klassiek landschap gezien door het oogvan de kunstenaar', zijn als
inspiratie de handelscontacten van de Engelsen met
China van belang. Reisverhalen en gravures over de
paleizen en tuinen van de Chinese keizer komen ook
naar Europa. Op een der prenten van het Zomerpaleis
te Peking is een grillig, kleinschalig landschap afgebeeld. Deze grilligheid zien we vooral in de vroege
landschapsstijl, evenals het gebruik van Chinese tuingebouwen zoals tempeltjes, schellenhuisjes, Chinese

Chinees schellehuisje op Velserbeek, Velsen.
Tekening: H. Numan, ca.1795

bruggen en pagodes. We spreken in dit geval van
Anglo-Chinese landschapsstijl.4X
De Chinese bouwwerken vormen echter slechts
een onderdeel van de variatie aan tuingebouwtjes die
men op zijn dwaaltocht langs slingerpaden kan aantreffen. Dearchitectonische hoofdstroming na derococo is het neo-classicisme, een sobere variant van de
klassieke architectuur zonder al te uitbundige versiering. Vooral de ontdekkingen van Herculaneum en
Pompei'omstreeks 1740,vinden hierin hun weerklank;
nagemaakte brokken van zuilen en neo-classistische
bouwwerkjes markeren de wandeling, zoals bijvoorbeeld de neo-classistische koepels in Bloemendaal, op
Wildhoef en De Rijp. Volgens de publicist/tuinarchitect Gijsbert van Laar stond er op Ter Hooge zelfs een
tempel. Verder kan men op zijn weg, onder Engelse
invloed, neo-gotische bouwwerken aantreffen - zoals
de neo-gotische kapel op Sandwijck te De Bilt -, een
ruïne, een grot of een kluizenaarshut. Soms is de illu-

De structuurelementen die de vroege landschapsstijl
bepalen zijn: kronkelende paden,vaak zonder duidelijk
einddoel en op regelmatige afstand beplant metbomen.
Cirkelvormen, resten van rechte lanen,vijvers met eilandjes, zo mogelijk in verbinding met een natuurlijk
ogende waterval, weiden en akkers alscentrum voor een
rondwandeling, hakhoutbossen doorsneden door kronkelpaadjes en beplant met bloemdragendeheesters,
niveauverschillen door opgeworpen heuvels en verdiept
liggende sloten, greppels maar ook hekwerken als afrastering. Sier-elementen worden gevormd door Chinese
bouwwerken, neo-classicistische en neo-gotische bouwwerken, ruïnes,hermitages, Turksetenten,hutten, bootjes en
tekstborden. Beelden komen alleen voor in combinatie
met een bouwwerkje of het zijn de tuinbeelden uiteen
eerdere periode die men handhaaft of die men opnieuw
opstelt in zichten en lanen.
Ontwerpers van de vroege landschapsstijl in
Nederland zijn:/.G. Michael, J.D. Zochersr.,J.P.Posth
en P.W. Schonck. Ook het werk van de latere L.P.
Roodbaard wordt wel, vanwege het besloten, naar binnen gerichte karakter, tot de vroege landschapsstijl
gerekend, maar zijn losse lijnenspel hoort in de late
landschapsstijl thuis.
Naast de talrijke achttiende-eeuwse Engelse boekwerken over de eerste parken in landschapsstijl en het
Franse werk van G.L. Ie Rouge over de Anglo-Chinese
tuinen, is M a g a z i j n v a n t u i n s i e r a a d e n van Gijsbert van Laar uit 1802-1809 het
Nederlandse standaardwerk.
PLANTEN

Ontwerp voor 'De Rots' op Gunterstein. Breukelen.Tekening, 1793

sievan een gebouw voldoende en is alleen de voorkant
afgewerkt of soms is het hele tafereel geschilderd op
een houten schot, bijvoorbeeld de rots op Gunterstein
uit 1792,hetgeen de decor-functie van de stijl nog eens
onderstreept. Ter bezinning en ter intensivering van
de beleving, worden teksten van klassieke schrijvers in
dichtvorm ofvan dichters op tekstborden aangebracht,
zoals op het landgoed Biljoen in Velp.

Debeplanting uit deze periode ishet best genoteerd in
het boek A f b e e l d i n g e n d e r f r a a i s t e ,
meest
uitheemse
boomen
en
h e e s t e r s , die tot v e r s i e r i n g van
E n g e l s e b o s s c h e n en t u i n e n , op
onze grond kunnen geplant
en
g e k w e e k t w o r d e n van J.C. Kraus uit 1802.
Typerend voor deze periode is het gebruik van 'Engels
hout' met bloemdragende heesters, zoals rododendron,
azalea,sering, gouden regen en sneeuwbal.
Voorbeelden van buitenplaatsen die heel vroeg gedeeltelijk in landschapsstijl zijn omgevormd, zijn: in
Noord-Holland Groenendaal(ca. 1750) en in Utrecht

Over-Holland (1755); in Zuid-Kennemerland Huis te
Bennebroek (ca. 1761), Beeckestein (ca. 1765)enManpad
(1767) en in Zuid-Holland Huis tenDonck (1765).
Hierna volgen in Utrecht Amelisweerd(1770) en
Hardenbroek (1772) en in Zuid-Holland De Paauw
(1770), Backershagen (1772), Keukenhof (1772),
Mildenburg(1780)en Cromvliet. Deeerste parken die in
Gelderland worden aangelegd zijn waarschijnlijk
Verwolde (1776), Biljoen (ca. 1780), DeVoorst, Rosendael
(1780), Het Loo (1784) en Sonsbeek (ca. 1780).
Omstreeks 1780 speelt de tuinarchitect Michael een
belangrijke rol in Zuid-Kennemerland bij de omvorming van Vogelenzang(1778), Elswout (1781), Waterland
(1781) en mogelijk bij Velserbeek (1775) en Welgelegen
(Haarlemmerhout) (1788). Voorbeelden na 1800 zijn:
Vollenhove(1800-1810), Zypendaal (1802-1804), Het
Loo(1807/1808), Verwolde (1810)en DeUlenpas (1810).
In Meerenberg Heemstede (1794), wordt J.D.
Zocher sr. voor het eerst gesignaleerd. In Overijssel is
delandschappelijke aanleg vroegtenoemen op Twickel
(1780) en Het Nijenhuis Diepenheim, Bingerden,
Horssen,Hulshorsten Oldenaller zijn laat achttiendeeeuwse Gelderse voorbeelden.
Voorbeelden die nog te bezoeken zijn: veel tuinen
zijn tijdens de late landschapsstijl opnieuw veranderd.
Elementen van de vroege landschapsstijl zijn nog te
vinden op Beeckestein te Velsen, Manpad te
Heemstede, Het Huys ten Donck te Ridderkerk,
Meerenberg te Heemstede en Biljoen te Velp.

DE R O M A N T I E K IN N E D E R L A N D
vanaf ca. 1800
Vanaf de eeuwwisseling drijven de Nederlanden mee
op de stroom van de Europese romantiek, maar van
een echte bloei van de romantische kunsten en literatuur, zoals in de Duitse buurlanden, is niet echt sprake. De doorsnee romanticus van die tijd is een jonge
stadsbewoner met een zekere culturele ontwikkeling
en belezenheid. Hij idealiseert de natuur als plaats om
tot inkeer en bezieling te komen. In Nederland is dit
de tijd van de historische romans van Jacob van
Lennep, van de belerende rijmpjes van Hiëronymus
van Alphen en van de anti-revolutionaire ideeën van
Bilderdijk, DaCosta en Groen van Prinsterer.
In 1814 wordt, nadat Nederland enige jaren ingelijfd geweest is bij Frankrijk, onder Koning Willem I
het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen en de
maatschappij wordt geregeerd door een burgerregering. Deze komt voor het welzijn van de burgers op,
wat zich in tuinarchitectonisch opzicht uit in het
scheppen van gezonde wandelmogelijkheden. In de
loop van de negentiende eeuw gaan de steden, als
gevolg van bevolkingsgroei, industrialisatie, de aanleg
van spoorwegen en verbetering van het wegenstelsel,
steeds meer mensen aantrekken, waardoor zij voller,
vuiler en ongezonder worden. De behoefte aan groensingels en parken voor de stadsbewoners en het buiten
wonen voor de weigestelden neemt toe. Dikwijls zijn
het de voormalige stadswallen die een fraaie aanlei-
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Deel van de singel in Utrecht naar ontwerp van j.D. Zocher jr. Uit: Panorama van Utrecht / J.Bos.1859
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ding vormen tot het aanleggen van openbare wandelparken voor de negentiende-eeuwse burgerij. Het ontmantelen van de vestingen biedt de gemeenten uitbreidingsmogelijkheden en de aanwezigheid van een
park geeft niet alleen de stad een waardig aanzien,
maar verhoogt ook de kwaliteit van de bouwkavels in
deomgeving,waar dikwijls debouwvan kapitale villa's
in het parkontwerp wordt opgenomen.49
Eveneens een gevolg van het voller raken van de steden, is het verbod tot begraven binnen de bebouwde
kom -een Koninklijk Besluit uit 1827-ter bevordering
van betere hygiënische omstandigheden. Aansluitend
hierop worden veel zogenaamde buitenbegraafplaatsen ontworpen en aangelegd. Geheel in stijl met het
gevoelsleven van de romantiek is het om deze begraafplaatsen ook als openbaar wandelpark in te richten,
waarmen zichkan neerzetten opeen bemoste zerk om
een poëziebundel telezen ofom zichoverte geven aan
sombere overpeinzingen.
Buitenplaatsen worden intussen geleidelijk aan als
wandelterreinen voor burgers opengesteld, zoals bijvoorbeeld Soelen, of tot openbaar park gereorganiseerd, zoals Het Park in Rotterdam, dat op twee voormalige buitenplaatsen wordt aangelegd. Hoewel de
eerste parken vooral voorzien in rij- en wandelmogelijkheden voor de gegoede burgerij, begint voor het
eerst de tuinarchitectuur facetten te vertonen die te
maken hebben met meer dan het leven van alleen de
bezittende klasse. Ook verschijnen in deze tijd de eerste echte dierentuinen, zoals in Amsterdam waar in
1838 het genootschap Artis Natura Magistra wordt
opgericht met tot doel een galerij voor levende dieren
te openen op een voormalige buitenplaats.
V E R A N D E R I N G E N IN HET
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LANDSCHAP

Als gevolg van technische vernieuwingen en parallel
aan de industriële ontwikkeling, vinden er belangrijke
veranderingen plaats in de infrastructurele sfeer. In
1825wordt in Engeland de eerste bruikbare locomotief
geconstrueerd (Stephenson). Vanaf dat moment worden in Europa op grote schaal spoorlijnen aangelegd
zodat goederen, en op den duur ook steeds meer mensen, over grote afstanden vervoerd kunnen worden.
Hierdoor, en door de uitvinding van het Mac Adamsysteem van wegenaanleg (een soort negentiendeeeuws asfalt), wordt de economische betekenis van
hele regio's geherstructureerd in industriegebieden en

afzetgebieden. De ontwikkeling van de Twentse textielindustrie, de Groningse aardappelmeelindustrie en
de Limburgse mijnstreken zijn hier duidelijke gevolgen van.
In Nederland bemoeit Willem Izich aktief met het
stimuleren van de Nederlandse economie; vanaf ca.
1820 probeert men door het stroomlijnen van de binnenvaart met landschappelijke ingrepen in de vorm
van kanalisatie het transport van landbouwprodukten
tebevorderen. Nieuweuitvindingen op drainagegebied
worden vanaf 1851 in Nederland toegepast en maken
dat de akkers in plaats van rond, steeds vlakker gaan
liggen.5° De voor het landschap zo karakteristieke
windmolens worden geleidelijk vervangen door stoomgemalen. Ook begint men in die tijd gestructureerd de
nog woeste gronden in ontwikkeling te brengen en
vooral de bosbouw nieuw leven in te blazen door de
import van klimaatbestendige snelgroeiende soorten.5'
Verzamelaars leggen arboreta (bomenverzamelingen)
of pineta (verzamelingen naalbomen) aan om de verschillende variëteiten ophun bruikbaarheid te toetsen.
Een voorbeeld van deze wetenschappelijke benadering
van de boomteelt is arboretum Schovenhorst in
Putten.
In Drenthe onderneemt de Maatschappij van Weldadigheid groots opgezette projecten om werklozen,
bewoners van ongecultiveerde gronden die in plaggenhutten leven en bedelaars in kolonies te huisvesten en
te heropvoeden tot veenarbeiders en vrijboeren.
DE L A T E

LANDSCHAPSSTIJL

ca. 1815-1870 52

Voordederde maalverandert het karaktervande tuinen
van besloten naar open. Eerst zocht men in de renaissance naar een relatie met het omringende land (villa
suburbana), een tweede maal gebeurde dit in de Frans
classicistische periode, toen de as van symmetrie zover
werd doorgetrokken dat de overgang naar het omringende land onzichtbaar werd. Vanaf het begin van de
negentiende eeuwprobeert men in Nederland, in navolging van Engeland, het kleinschalige, naar binnen
gerichte karakter van de landschapsstijl open te breken.
In Engeland is na de periode Kent (f 1748) met zijn
decor-achtige taferelen, de periode van Lancelot
'Capability' Brown aangebroken. Nergens is de term
'Engelse landschapsstijl' zo op zijn plaats als bij de
'undulated landscapes' van Brown: composities in

die inhet zicht liggen.53Menspreekt in
dit verband ook wel van de 'ferme
ornée', een aanleg waarbij nutsgronden
zodanigworden aangelegd envermengd
worden met sierelementen, dat zij een
pittoresk geheelvormen.54
Hoewel het grootgrondbezit in
Nederland minder omvangrijk isdanin
het Britse imperium en er zelden aansluiting is met een natuurlijk glooiend
landschap, vindt ook hier schaalvergroting plaats. Mengaat grote open weiden
en vijvers aanleggen en creëert zichten
over deze ruimten heen naar punten
buiten hetparkzelf. HetzichtvanuitDe
Paauw over een groot gazon naar het
tegenoverliggende Raaphorst, de zichtlijn tussen Zeist en Blikkenburg en
Buitenplaats DeSchaffelaar, Barneveld. Ontwerp enaquarel:J.D.Zocher jr.enLP.Zocher,1853
Wulperhorst of het gezicht vanuit
Beverweerd over de Kromme Rijn zijn hier voorbeelgroen diebeginnen bijdedeurdrempel vanhethuisen
den
van.Waar datmogelijk is, zoekt mennaar natuureindigen totover dehorizon. Zoalseenschilder schillijke hoogteverschillen in het landschap om als aandert met verf, zo zijn grote waterpartijen, boomgroeknopingspunt te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij de
pen, weilanden metgrazend veeen zelfs hele dorpjes,
aanleg van kasteel te Nieuwburg (Neubourg) in Limdie terwille van de compositie verplaatst worden,
burg metzijn natuurlijke waterval.
Brownsmateriaal. Hoewel hijhier endaar nogweleen
Demeeste structuurelementen vandeFrans classiruïne of tuingebouwtje als markering gebruikt, ishet
cistische tuinkunst zoals parterres, bassins, grachten
Engelse agrarische landschap duidelijk zijn niet aflaen zichtkanalen worden in deze tijd vergraven, terwijl
tende inspiratiebron. Niet alleen de afwisselende wandeling is belangrijk, ook
de wijze waarop men bij
aankomst in het rijtuig
het huis tussen deboomgroepen kan waarnemen
en deverschillende doorkijkjes die men heeft
naar een verder gelegen
kerktoren ofdorp.
Een van de belangrijke
kenmerken van deze
landschapsinrichting is
dat tuinarchitectuur en
bepaalde facetten vanhet
boerenbedrijf vloeiend in
elkaar over lijken tegaan,
wat nog versterkt wordt
doordat nergens afrasteringen worden gebruikt
Buitenplaats Zuid Crailoo, Huizen. Ontwerp enaquarel:J.D.Zocher jr.enLP.Zocher,1856
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de ziehten vaak gehandhaafd blijven. De oude laanbeplanting wordt grotendeels gekapt en vervangen door
boompartijen die afwisselend langs de oude zichtas
worden gegroepeerd. Vanaf ca. 1810 bestaan de ingrediënten voor een goed ontwerp in landschapsstijl uit
open weiden, al of niet begraasd, met solitaire bomen
of boomgroepen met wandelingen rondom en door
een omringend park met boomcoulissen en ruime vijvers,meestal met eenwaterval.Ookachter hethuisliggenvaakgrotevijvers en open weiden dieomringd zijn
doorboomcoulissen enwandelingen:het huis isin het
geheel opgenomen. De lijnen zijn slingerend, maar
niet meer sterk kronkelig ofopgebouwd uit zuiverecirkels zoals bij de vroege landschapsstijl; zij zijn meer
vloeiend, lusvormig en leiden de wandelaar afwisselend door open en besloten begroeiing en bieden ook
zicht op buiten het park gelegen elementen zoals een
kerktoren ofweilanden. Erworden wel exotische heesters en bomen gebruikt, vooral coniferen. Laanbeplanting komt nauwelijks meer voor.

Structuurelementen van de late landschapsstijl zijn
gebogen lanen, vergezichten, open weiden,hier en daar
beplant met een solitaire(exotische)boomof een aaneengesloten groep bomenen omzoomd door boomcoulissen,grote, vloeiendverlopende waterpartijen waaromheen een wandeling loopt, kunstmatig aangebrachte
glooiingen, dierenweiden, stromende beken met een waterval, soms bloemdragende heesters in de buurt van het
huis. De afivisselingtussen open en gesloten en tussen
licht en donker tijdens de wandeling is groot; de weiden lichten op tussen de in 'clumps'
(dichte, aaneengesloten geplantte), verspreide boomgroepen.
Als afscheiding worden verdiept
liggende sloten of greppelsgebruikt, a-ha's, geen hekwerken.
Bij de 'gardeneske' stijl staan de
exotische planten individueel
opgesteld en worden ook wel
sierlijke afrasteringen gebruikt.
Sierelementen: naast de eerder
genoemde neo-classicistische en
neo-gotische architectuur voor
tuinhuizen -'follies' -en andere
tuinversieringenen is de rustieke
Buitenplaats Broekhuizen. Leersum naar ontwerp j.D. Zocher sr. en jr. Uit: Cezigten in de omstreken von Utrecht /
of (Zwitserse) chalet-stijlpopuP.J. Lutgers, 1869

Naast de invloed van Brown vinden we in de
Nederlandse tuinarchitectuur veel van de door de
Engelse tuinarchitect Humphrey Repton in zijn: T h e
a r t o f l a n d s c a p e g a r d e n i n g onder
woorden gebrachte principes over het pittoreske, de
afwisseling en de variatie aan indrukken die de waarnemer tijdens zijn wandeling kan opdoen, terug. Voor
Repton zijn de landschappen van Brown te agrarisch
en hij breidt de landschapsstijl steeds verder uit met
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allerlei kunstzinnige 'picturesque' ingrepen.55 De
Engelse tuinarcitect J.C. Loudon kleedt de tuin verder
aan met artistieke heester- en rotspartijen en geometrische elementen. Ook wanneer men meer op de
Duitse landschapsarchitectuur is georiënteerd naar
voorbeeld van de tuineigenaar/-architect Hermann
von Pückler Muskau, krijgen de bomen en heesters
bijzondere aandacht wat betreft hun artistieke compositie, kleur en coulissewerking. Als de aankleding dermate bewerkelijk en gekunsteld is, en er eerder sprake
is van de tuin als expositieruimte voor het tonen van
exotische planten dan als landschap, spreekt men wel
van een 'gardeneske' stijl.56 Extra gekunstelde rotsformaties en aankledingen door middel van bijvoorbeeld
kunstig hekwerk en individueel te bewonderen cultuurplanten die op een onnatuurlijke manier zijn
geplaatst, zoals bijvoorbeeld een yuca ofeen bijzondere conifeer in een gazon, worden tot de 'gardeneske'
stijl gerekend.

lair, bijvoorbeeld voor bruggen, dierenverblijven en
tuinmeubilair. Hoewel deze ruw houten elementen
nauwelijks te rijmen lijken met het strenge neo-classicisme, komen beide stijlen voortuit de zelfde behoefte
aan schijnbare eenvoud en kunstzinnige ongekunsteldheid, die zo kenmerkend is voor de periode.
Voorts wordt het tijdperk gekenmerkt door de bouw
van kassen, iets wat in Engeland na de afschaffing van
de belasting op glas (1845) een grote vlucht neemt,
onder meer in de enorme glasbouwwerken van de
(tuin)architect Joseph Paxton, de maker van Crystal
Palace.
PLANTEN

Bloemdragende heesters zoals rododendrons en azalea's worden door de handel met China en Japan populair en zijn bijzonder geschikt als kleurelement in het
meer kunstzinnige landschapspark. Door de uitvinding van de 'kist van Ward' in 1829, een soort miniatuur kasje met een gesloten eco-systeem, kunnen exotische planten nog beter overleven tijdens het vervoer.
Om inzicht te krijgen in de beplanting van parken in
de late landschapsstijl, kan men het beste de kwekerscatalogi raadplegen van de firma's Zocher en Comp.
(1824 t o t 1887), H. en D. van Lunteren (ca. 1820), J.
Copijn (1867) en Von Siebold en Comp. (1824 tot
1887). Populair zijn verschillende soorten en kleuren
coniferen voor beplanting in groepen, rode beuk, ceder,
judasboom, tulpenboomen catalpaals solitair en bloeiende heesters als rododendron, azalea, sering, kornoelje,
hibiscus en rozen.
Debelangrijkste ontwerpers van de negentiende-eeuwse landschapsstijl in Nederland zijn:J.D. Zocher sr. en
jr.,J.P. Posth, C.E.A.Petzold, LP. Roodbaard, H.en S.A.
vanLunteren,J. Copijn,H. Copijn en I.A. Springer.
Een belangrijke Nederlandse bron over het aanleggen van tuinen en parken in deze tijd is: N e d e r l a n d s e T u i n k u n s t , 1837/38, 3 delen (anoniem).
Voorbeelden van karakteristieke buitenplaatsen die
volgens de principes van de late landschapsstijl worden aangelegd met open weiden, grote waterparijen en
vergezichten, zijn onder meer:
Sonsbeek (1806-1821), Amstenrade(ca. 1815), Schoep en
Burgh (1818), HaagseBos(1819), Boekesteyn (ca. 1820),

Houdringe (ca.1820), Renswoude (begin 19de eeuw),
Hoog Beek en Royen (1824), Zeist (1820), DeBraak
(1825), Hilverbeek (ca. 1825), Singraven (1830), De
Paauw (1830), Velserbeek (1832), Twickel (1833),
Clingendael (1838), De Wildenborch (eerste helft 19de
eeuw), Duivenvoorde(1844), Oldenaller(1850), Pavia
(1855), Nieuw-Amelisweerd (i860), Ruurlo (1868) en
Maarsbergen (vóór i860), Zandbergen (Blookerpark)
(i860).
Van Roodbaard, die met dezelfde stijlkenmerken
werkt, maar met een besloten karakter, worden in die
tijd onder meer aangelegd: Oranjestein (1812), Staniastate(ca. 1820), Ekenstein (1827), Fogelsangh-state (1838)
en Vijversburg(ca. 1844).
Voorbeelden van stadswallen die tot openbaar park
worden omgevormd zijn: de singels van Haarlem,
Amersfoorten Utrecht,de wallen van Leeuwardenen
Zaltbommel, de bolwerken van Middelburgen dewallen
van WykbijDuurstede, Deventeren Kampen.Het Engelse
Werkin Zwolle is ook een oud verdedigingswerk.
Buitenbegraafplaatsen uit die tijd zijn onder meer:
de Algemene begraafplaatsen in Alkmaar, Groningen
(Zuiderbegraafplaats), Haarlem, Heemstede, Leeuwarden, Schoonhoven, Utrecht en Zutphen.
Nieuwe openbare wandelparken zijn onder meer:
de Plantage in Schiedam (1826),het Wilhelminapark in
Sneek (1828), het Stadspark in Maastricht (1837), de
Nieuwe Aanleg in Wolvega (1837), de Plantage in
Culemborg (1850), Het Park in Rotterdam (1852) en
het Vondelpark in Amsterdam (1864).
Het eerste pinetum is Schovenhorst (1848) bij
Putten.
Voorbeelden die nog te bezoeken zijn: in verreweg
de meeste van de bovengenoemde objecten, zijn de
ontwerpkenmerken uit de negentiende eeuwse landschapsstijl nog bewaard gebleven, maar vrijwel nergens zijn ze geheel intact, door verarming van het
assortiment, door twintigste-eeuwse toevoegingen
zoals parkeerplaatsen en sport- en spelvoorzieningen
en door slecht onderhoud. De typerende perken met
bloeiende, exotische heesters zijn vrijwel in alle parken verdwenen. De restauratie van negentiende-eeuwsestadsparken staattegenwoordig echter in de belangstelling. In Friesland worden veel pogingen
ondernomen om Roodbaardtuinen te restaureren.
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I N D U S T R I A L I S A T I E EN S O C I A L E
VERANDERINGEN
LANDSCHAPSSTIJL IN PARKEN,
G E M E N G D E STIJL MET N E O - S T I J L E N
EN M O Z A Ï E K B E D D E N , J O N G E R E
TUINKUNST.

ca. 1870tot in het interbellum
Ten gevolge van de industriële revolutie beleeft
Nederland aan het eindevan de negentiende eeuw een
opbloei in handel en industrie. Door nieuwe fabricagetechnieken zijn bijna alle denkbare vormen en stijlen
te imiteren en het fin de siècle is op vormgevingsgebied dan ook eerder een tijd van terugblikken en leentjebuur spelen bij andere culturen, dan van stilistische
vernieuwingen. Aan de andere kant is dit juist de
periode waarin belangrijke kunststromingen als het
impressionisme en later het expressionisme tot bloei
komen; deze kunst gaat echter niet alleen voorbij aan
het grootste deel van de bourgoisie, ook de heersende
kunstwereld keert zich aanvankelijk misprijzend af
vanwat later tot de meest toonaangevende stromingen
in de beeldende kunst gaat behoren. Voor een beter
begrip van de culturele complexiteit van het tijdvak is
het goed zich voor ogen te houden, dat bijvoorbeeld
een gerespecteerd en goed van opdrachten voorziene,
maar conservatief georiënteerde tuinarchitect als
Leonard Springer (geb. 1855) een tijdgenoot is van
Vincent van Gogh (geb.1853).
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De stijgende welvaart en de snel toenemende
trein- en na 1870 ook tramverbindingen, vormen een
nieuwe groep van de gegoede burgerij die de stad kan
ontvluchten. De forens, die 'in de natuur' ver weg van
het werkwoont, wordt geboren. Dezeontwikkeling versnelt na 1895tot de Eerste Wereldoorlog en vanaf 1923
tot aan de beurskrach van 1929. De door grondexploitatiemaatschappijen ontwikkelde villaparken liggen
vaak op voormalige landgoederen en zij vormen dan
ook de nieuwe onrweropgavebij uitstek voor de ruinarchitecten. Ook worden nog onbetekende dorpen op de
armere gronden buiten de stad compleet heringericht
en beplant.57 Het ideale villapark in die tijd heeft een
goedeverbinding met de stad en is een combinatie van
ruim opgezet publiek groen met waterpartijen en
ruime kavels, waarop tussen de bomen de villa zichtbaar is. In tegenstelling tot tuinen van de tegenwoordige villabewoner, die geneigd is zijn tuin om 'privacy'-

redenen af te sluiten met beplanting, is bij de traditionele villawijk particulier en openbaar groen één landschappelijke compositie waarin hier en daar villa's en
landhuizen met gazons tussen de boomgroepen staan.
Naast deze nieuwe middenklasse is er, als gevolg
van de industrialisatie nog een veel grotere nieuwe
klasse ontstaan: dearbeidersklasse. Dezeleeft in slechte, kleine huizen, waar men ruimte, frisse lucht en
vrije natuur moet ontberen. In de overwegend 'laissez
faire-politiek' zijn het vooral particulieren zoals fabrikanten, die met een mengsel van filantropie en eigenbelang,aandacht schenken aan deze problemen en initiatieven ontplooien voor betere leefomstandigheden.
Vanaf 1852worden, in navolging van Engeland, in verschillende gemeenten particuliere verenigingen opgericht ter verbetering van de woonomstandigheden van
de arbeiders. In Enschede wordt in 1871ten behoeve
van de arbeiders van de textielfabriek door de erven
H.J. van Heek, grond ter beschikking gesteld voor een
Volkspark. In 1874 wordt voor schoolkinderen van de
handwerkstand in Amsterdam de eerste openbare
speeltuin geopend, waar kinderen "ordentelijk en prettig leren spelen, gezondheid opdoen en kracht vermeerderen." In Delft en Enkhuizen worden op initiatief van particulieren het Agnetapark (1885) en het
Snouck van Loosenpark (1895) aangelegd; woningbouwcomplexen in het groen voor arbeiders annex
wandelpark. Bij de arbeiderswijk De Pijp in
Amsterdam wordt in 1885 een klein park aangelegd,
het Sarphatipark, genoemd naar dr. S. Sarphati, wethouder van Amsterdam, belast met 'stedenbouw en
volkshuisvesting'. In Dordrecht wordt tegelijkertijd
een volkspark ingericht op de oude buitenplaats
Merwesteijn. Vanaf ca. 1890 wordt het aanleggen van
volksparken al op grote schaal door gemeentebesturen
overgenomen en in 1901 wordt de eerste Woningwet
van kracht, waarin naast voorschriften omtrent het
bouwen, het onderhoud en de ruimtelijke ordening,
bepalingen zijn opgenomen die de onteigening van
gronden ten behoeve van parkaanleg mogelijk maken.

GROTE P R I V É - T U I N E N IN G E M E N G D E
STIJL

Na de periode van de landschapsstijl van Capability
Brown (f 1783), breekt er in Engeland met de periode
van tuinarchitecten als Humphrey Repton, J.C.
Loudon en Joseph Paxton, maar ook in Duitsland met

Von Pückler Muskau, een tijd aan, waarin het gekunstelde,deveelkleurigheid van bloembedden en ook het
beslotene weer een plaats krijgen, vaak binnen een
groter geheel in landschapsstijl. Repton, die steeds
minder opheeft met de uitgestrekte eenvoud van
Browns landschappen, temeer nadat hij als gehandicapte zich in een rolstoel voortbeweegt, propageert een
'pleasureground' in de directe omgeving van het huis,
als overgang tussen architectuur en park. Zijn ideeën
slaan bijzonder aan; de deeltuinen, die zichtbaar zijn
vanuit het huis, maar van buitenaf de landschappelijke
aanleg niet te veel mogen verstoren, bieden de grondbezitter een nieuw aanknopingspunt om kennis en
weelde te etaleren. Door de enorme vlucht van dekassenbouw is het kweken van niet-winterharde cultuurplanten bijzonder geliefd geworden en de pleasureground creëert een uitgelezen plaats om met de
nieuwe bloemenweelde te pronken. Niet alleen het vak
van tuinarchitect, ook het beroep van tuinbaas staat in
de negentiende eeuw in hoog aanzien. Via publicaties,
vaktijdschriften en tentoonstellingen stimuleert men
elkaar tot steeds hogere prestaties en vaak zijn het de
tuinbazen zelf die als architect optreden, vakliteratuur
publiceren en nieuwe cultuurvariëteiten lanceren.
Rond 1850is in Engeland het gebruik van regelmatige kleurrijke deeltuinen in een groter geheel in landschapsstijl voor privé-tuinen al heel algemeen58, maar
ook in Duitsland en Frankrijk bestaat er grote belangstelling voor geometrische figuren in een bufferzone
tussen de architectuur van het huis en het overige
parklandschap. Het ontwerp van Paxton voor Crystal
Palace in Sydenham (1852)in regelmatige stijl, gecombineerd met delen in landschapsstijl en elementen uit
de Italiaans en Frans classicistische tuinkunst, beïnvloedt bovendien het aanleggen van openbare parken
in deze zogenaamde gemengde stijl.
Ook in Nederland ontstaat na 1870, na de periode
Zocher jr.,weer behoefte aan meer gekunstelde, besloten tuinruimtes; niet om in tewandelen, maar bijvoorbeeld als plaats waar een gezelschap -dames gezeten
in de schaduw van een kanten parasol -van de bloemen en het mooie zomerweer kan genieten. Vooralvia
het L e h r b u c h
der s c h o n e n
Gart e n k u n s t van de Duitse ruinarchitect Gustav
Meyer, komt de gemengde stijl naar Nederland. De
Duitse tuinarchitect H.H.A. Wentzel is de onwerper
van de eerste bloementuin in Nederland, de Prin-

Kasteel de Haar. Haarzu

ontwerp van H. Copijn, 1894.

Prentbriefkaart: ca.1940

cessetuin, die wordt aangelegd als deeltuin van de
landschappelijke aanleg op De Paauw (1853). ^n
Frankrijk grijpt men terug op loofwerken uit de Frans
classicistische tuinkunst of worden restanten uit die
periode als deeltuin gerestaureerd.59De Franse tuinarchitect E.F.André ontwerpt nieuwe regelmatige ruinen bij Weldam en Twickel, die worden uitgevoerd
door de Nederlandse tuinarchitect H.A.C. Poortman,
met loofwerken die weliswaar zijn geïnspireerd op de
classicistische tuinkunst, maar waarbij het geheel in
ornamentiek toch duidelijk de signatuur van het
smeedijzeren tijdperk heeft. Behalve kleurige bloementuinen en loofwerken, zijn rozentuinen - Repton
ontwierp het eerste rosarium al in 1813 - populair.
Soms worden verschillende neo-stijlen samen in één
eindresultaat gebruikt; in dat geval spreekt men van
eclectische stijl. Het meest typerende voorbeeld hiervan is het park rond het neo-kasteel De Haar van de
tuinarchitect Hendrik Copijn.
M OZAI E K B E DDE N

Vooral in Duitsland en het Victoriaanse Engeland
neemt in de negentiende eeuw het aanbrengen van
gekunstelde plantenarrangementen en kunstzinnige
decoraties een hoge vlucht. Naast het individueel
tonen van exotische planten, is het maken van
mozaïekbedden van gekleurde eenjarigen de nieuwe
mode. Wie eenmaal Von Pückler Muskau's in bonte
eenjarigen uitgevoerde 'Hoorn des overvloeds' heeft
gezien, of een Victoriaans echtpaar in bewondering
voor een als een pudding opgesierd bed, kan zich er
enigszins een voorstelling van maken. Behalve ingewikkelde Engelse 'carpet beddings' en Duitse 'teppich
Beten', zijn ook bloemenslingers in het gazon of kleine bloem- of zelfs vruchtdragende vormboompjes op
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stam, in potten geplaatst, onderling verbonden met
guirlandes, favoriet. Soms laat men een heel uurwerk
onder het bed aanleggen, zodat een klok uitgevoerd in
plantjes detijd aangeeft. Opprentbriefkaarten en oude
foto's zien we dat plantendecoraties ook in Nederland
tot in de eerste decenia van de twintigste eeuw, veelvuldig voorkomen, bijvoorbeeld voor de versiering van
het voorplein van een huis of op markante plaatsen in
een openbaar park en in kleine, deftige plantsoentjes
die uitsluitend voor omwonenden toegankelijk waren.
Tegenwoordig wordt deze traditie langs autowegen en
op plaatsen waar men een stad nadert, zoals bij Den
Haag en Rotterdam, weer in ere hersteld. Nog enigszins in stand gehouden mozaïekbedden vindt men op
de Mattemburgh te Woensdrecht. Huis den Berg in
Dalfsen heeft nog een plein met potplanten en guirlandes.
DE R O T S T U I N

Naast bloementuinen en rozentuinen komen in Nederland vanaf ca. 1900 rotstuinen als aparte eenheid op
kleine oppervlaktes voor, zoals op Warnsborn (ca.
1900). Een stapel rotsblokken in de tuin waar alpine
plantjes op groeien, kwam in Engeland al vanaf ongeveer 1800, buiten het normale botanische circuit, voor.
Het fenomeen heeft te maken met de belangstelling
voor ontdekkingsreizen en woeste landschappen, voor
rustieke stijlen; voor 'onooglijke plantjes' als tegenhangervoordegrootbloemige hybriden en - uiteraard -met
natuurstudie en collectievorming. Deconfrontatie met
het ongerepte is, in tegenstelling tot vroeger eeuwen,
een vorm van civilisatie geworden, zoals ook bergbeklimmen en later skieën voornamelijk door welgestelde
Engelsen in de negentiende eeuw als exclusieve liefhebberij ontwikkeld worden. De rotstuin kan variëren
van een miniatuur-Matterhorn compleet met namaakgems zoals het Engelse Friar Park in 1880,tot een eenvoudig stapelmuurtje met rotsplantjes in een zonnig
hoekje van de tuin. 60
OPENBARE PARKEN IN L A N D S C H A P S S T I J L EN G E M E N G D E S T I J L
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In grote lijnen blijft de landschapsstijl tot in de twintigste eeuw in veel openbare wandelparken en volksparken gehandhaafd, vermoedelijk als een soort tegenstelling van de stad. Dikwijls komt in debuurt van een
gebouwtje (vaak staat ereen theehuis ofsociëteitin het

park) een geometrisch aangelegde bloementuin voor,
volgens de principes van de gemengde stijl.
Verschillende in Nederland werkende tuinarchitecten
zoals Hugo Poortman, Hendrik Copijn, Leonard
Springer en DirkWattez werken in deze periode onder
meer in deze stijl, maar aan de hand van de plattegronden zijn duidelijk verschillen in interpretatie, lijnvoering en ruimteopvatting te onderscheiden.
Aanvankelijk bieden de openbare parken gelegenheid tot ingetogen recreatie, zoals het wandelen op de
paden en het luisteren naar een blaaskapel in de
muziektent. Op oude prenten ziet men er kinderen in
matrozenpakjes die de eendjes voeren of hun houten
scheepjes laten varen indevijver. Het isverboden zich
op het gras te begeven; een parkwachter zorgt ervoor
dat ongewenste elementen, zoals dronkaards, verwijderd worden en na zonsondergang gaan de smeedijzeren hekken van het park dicht.
Ditparkconcept komt echter in architectonische en
stedenbouwkundige kringen na de eeuwwisseling
steeds meer ter discussie te staan. Illustratief is de reidans die zich afspeelt rondom de aanleg van het
Kralinger Hout, later Kralingse Bos bij Rotterdam.
Eerst maakt de directeur van gemeentewerken, G.J. de
Jongh in 1908 een globaal plan in landschapsstijl.
Vervolgens krijgt in 1923 de architectencombinatie
Granpré Molière, Verhagen, Kok en Klijnen de
opdracht een definitief plan te maken, dat vorm krijgt
in een stedenbouwkundige opzet met recreatievoorzieningen en deeltuinen in architectonische stijl.
Inmiddels is in 1914alseen van de eerste parken nieuwe stijl met recreatievoorzieningen, het Volkspark te
Hamburg ontworpen, door de architect Schumacher.
Het Zuiderpark in Den Haaguit 1920bevat dan alelementen diemeer opactiefgebruik dan op romantische
natuurbeleving zijn gericht en ook in Groningen verlangen opdrachtgevers, tegen de zin van ontwerper
Springer, dat recreatie-elementen in het Stadspark
(1909-1926)worden opgenomen. Degemeente Rotterdam schakelt de tuinarchitect Springer in als beplantingsadviseur, die -hardnekkig volhardend in de oude
parkopvattingen -een eigen romantisch ontwerp presenteert. In 1930 wordt de jonge landschapsarchitect
J.T.P. Bijhouwer erbij gehaald diehet plan van Molière
c.s. onderwerpt aan een nadere beschouwing, door
naar Amerikaans voorbeeld de recreatiebehoefte van
de snelgroeiende gemeente te analyseren. Het park

wordt ten slotte als 'Bosch' met recreatiemogelijkheden aangelegd, evenals veel andere parken in decrisisjaren als werkverschaffingsproject.
PLANTEN

De beplanting van de romantische parken rond de
eeuwwisseling bestaat voornamelijk uit uitheemse
bomen en heesters, waarbij bij decompositie aandacht
wordt besteed aan dekleur- en bladschakeringen en de
afwisseling van groenblijvende en niet-groenblijvende
soorten. Door de uitbreiding van het aantal boomsoorten met buitenlandse exemplaren wordt een steeds
groter beroep gedaan op de boomkennis van de ontwerpers, die zich in dendrologische genootschappen
gaan verenigen.
Voor de mozaïekbedden worden felle eenjarigen
gebruikt zoals lobelia, salvia, alyssum, petunia, primula,
chrysant, begonia, viool, zinnia, ageratum, geranium,
aangevuld met gekleurde blad- en vetplantjes zoals
pyrethrum,alternanthera, irisine, echeveria, sedum,saxif
raga en sempervivum. Vaak staat in het midden of aan
weerskanten een palmsoort, een agave of een groepje
canna'sofabutilons.
Defuchsia is een laat-negentiende-eeuwse modeplant en komt in allerlei variaties voor, vooral op stam
gekweekt. Varens,die in de achttiende eeuw nog als
onkruid golden, komen in allerlei soorten voor,ook als
decoratiemotief en zijn net alspalmengeliefd voorbuiten en binnen, waar zij in speciale potten op een
piëdestal worden geplaatst. Ook grote yuca's, bijvoorbeeld in gietijzeren potten op smeedijzeren hekwerken, zijn typerend voor deze tijd. De roos maakt een
enorme ontwikkeling door vanwege de populariteit
van rosaria en alpineplanten en vetplanten worden verzameld voor de rotstuinen.
Aan het einde van de negentiende eeuw wordt het
voor dames mode om zich met exotische bloemen te
sieren (La d a m e a u x c a m é l i a s 6 l ). Deruinbaas dient ervoor te zorgen dat de bloemen waarmee
mevrouw haar kleding en kapsel wenst te tooien, opde
data van bals en feestdagen in de kas in bloei staan.

P a r k e n e n T u i n e n / H.F. Hartogh Heys van
Zouteveen, 1908.
Voorbeelden van villaparken aangelegd door tuinarchitecten zijn: het Willemspark te Den Haag (1856-1857),
het Scheveningse Park(nu: VanStolkPark) (1873), Duin
enDaalte Bloemendaal (1897-1898),het Bloemendaalse
Park (1882), Het Spiegel te Bussum (vanaf 1872), het
Nimrodpark / Diergaardepark (1901), Villapark de
Trompenberg te Hilversum (1870), het Bergkwartier te
Amersfoort (na 1900) en het Brediuskwartier te
Bussum met aansluitend het Rembrandtkwartierte
Naarden (vanaf 1925).
Enkele buitenplaatsen die met bloementuinen,
rozentuinen of formeel snoeiwerk worden verrijkt
zijn62: De Paauw(1853), Weldam (1885), Twickel (1886),
Amerongen (1887), Clingendael (1888), Eijsden(1890),
Paleis Noordeinde (1894), Middachten(1901), Staverden
(1907), DeVoorst (1908), Duin en Kruidberg (1908),De
Wiersse (1910), Windesheim(1910), Schoonheten (1919),
Huis Doorn (1920), Menkemaborg (1921), Verwolde
(1926) en Het Warmelo (1929).
Openbare parken die in deze periode worden aangelegd zijn onder meer: Volkspark Enschede(1872),
Sarphatipark (1885), Merwesteijnpark (1885), het
Valkenberg (1886), Rengerspark (1904), Florapark
(1914), G.J. van Heekpark (1918), Volkspark Rijssen
(1920), Stadspark Groningen(1909-1926), Zuiderpark
's-Gravenhage (1920), Kasteelpark Helmond (1921),
Philips deJongpark(1920) Bilderdijkpark (1927) en het
Wantijpark(1933).
Kleine plantsoentjes in -vaak de betere -stadswijken zijn bijvoorbeeld in Den Haag;het Oranjeplein (ca.
1864), het Newtonplein (ca. 1906), het Koningsplein
(1894), het Frederik Hendrikplein (ca. 1905). In Amsterdam: het Rembrandtplein(1852), het Valeriusplein (ca.
1903) en in Dordrecht: de Rozenhof(1936). De meeste
bloementuinen zijn in de loopvan deze eeuw verarmd
ofverkleind, de voorbeelden zijn nog wel te bezoeken.
A R C H I T E C T O N I S C H E OF N I E U W
FORMELE STIJLEN

De belangrijkste Nederlandse literatuur die in deze
periode gebruikt wordt is:T u i n e n , v i l l a ' s e n
b u i t e n p l a a t s e n / H. Witte, 1876; V e r z a m e l i n g v a n T u i n s i e r a d e n / naar G.van
Laar, 1867; B o o m e n e n H e e s t e r s i n

C O T T A G E S T I J L EN B O ER E NS T IJ L 6 3

vanaf ca. i860
Zoals de geschiedenis van de tuinarchitectuur steeds
een golfbeweging laat zien tussen de behoefte aan
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openheid en beslotenheid, zovolgt op een periode van
gekunsteldheid ook steeds weer een roep om eenvoud.
Vooral in Engeland, waar de industriële revolutie eerder begon dan in de rest van Europa, komt het tot een
beweging die zich afzet tegen de 'wansmaak' van het
industrieel vervaardigde produkt tijdens de
Victoriaanse periode. Deze 'Arts and Crafts movement', die min of meer wordt geboren op de grote
Wereldtentoonstelling van 1851, is behalve esthetisch
ook sociaal georiënteerd: men is van oordeel dat het
eerlijke handwerk en de daarmee samenhangende
arbeidsvreugde aan de arbeider ontnomen zijn.
Inmiddels iser op architectuurgebied ook een reactie ontstaan tegen de dwingende symmetrie van het
neo-classicisme. In plaats van de functies van een huis
geforceerd onder tebrengen ineen symmetrische doos
op een sokkel, pleit men voor een zogenaamde 'vrije
plattegrond', waarbij hethuis met ruimtes vanverschillende grootte, dikwijls a-symmetrisch gesitueerd rondom een hal,directophetniveauvandetuin komtteliggen. Dreef de huishouding van de neo-classicistische
villa nog bijna uitsluitend op de arbeidskracht van de
half benedengronds gehuisveste bedienden, in de nieuwevilla's gaan allerlei technische voorzieningen op het
gebied van verwarming, stromend water en comfort
een logistieke rol spelen, die niet altijd rijmt metvolledige symmetrie. Personeel wordt schaarser en de tuin
is vaak te klein voor een aanleg in landschapsstijl.64
Voor het bouwmateriaal grijpt men terug op traditionele ingrediënten: baksteen, lokale natuursteensoorten,

Zomerborder bij villa. Aquarel. Uit: Decoratieve
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tuinbeptaniing / A.J.van Laren.1913

hout en riet zoals dat eeuwenlang is gebruikt voor de
bouw van 'cottages'; de kleine woningen van handwerkslieden en keuterboeren.65 Dezepittoreske huisjes
en hun bloementuinen zijn eerder op landgoederen al
een punt van aandacht gaan vormen, maar tijdens de
Arts and Crafts-periode en de nieuwe villabouw wordt
decottagestijl eenechterageindetuinarchitectuur, ook
voor deeltuinen in een landschappelijk park en later
bovendien voor kleinere parken.
De cottagestijl is de eerste tuinstijl waarin vrouwen-ontwerpers een officiële rol gaan spelen. Rond de
eeuwwisseling is het vrouwenkiesrecht een van de
meest besproken thema's. Het beeld van de vrouw in
de tuin verandert van een onder een kanten parasol
bordurende dame in dat van een vrouw die zich aktief
met de vormgeving van huis en haard bemoeit en
zonodig zelf de snoeischaar ter hand neemt. De
Engelse tuinarchitecte Gertrude Jekyllen de schrijfster
Vita Sackville-Westdoen voorhun ontwerpen en plantkeuze inspiratie op in poëzie over het landleven en naar de overlevering wil -bij de oude cottages. Hoewel
er waarschijnlijk sprake is van een sterke idealisering
van het leven in een eenvoudige plattelandswoning,
zijn het ook hier waarschijnlijk vrouwen geweest -van
pachters en handwerkslieden - die soms eeuwenlang
winterharde soorten, geurige kruiden en klimrozen
hebben gekweekt en behouden. Zij vormen de ingrediënten voor de gemengde boordbedden, de zogenaamde 'mixed borders' waarin wilde planten en winterharde gecultiveerde planten in groepen kleurrijk
zijn opgebouwd en behoren tot de belangrijkste kenmerken van de cottagetuin. Ook het boek T h e
w i l d g a r d e n , geschreven in 1870 door William
Robinson, waarin de geuren en kleuren van de traditionele plattelandstuin worden verheerlijkt, draagt bij aan
de verspreiding van het cottagestijl-assortiment.66 De
composities vanwinterharde planten en lokale materialenworden gecombineerd met een hernieuwde belangstelling voor gesnoeide vormen. Deze hebben in boerentuinen vaak de landschapsstijl overleefd in de vorm
van 'poormans beeldhouwwerk'.67 In de Arts &Craftsperiode is de 'Dutch garden' in de vorm van een vaak
verdiepte, besloten ruin met veel snoeiwerk favoriet.
De cottagetuin wordt ook in Nederland de tuin bij
uitstek bij de in traditionele stijl gebouwde villa. In
navolging van Engeland worden ook hier wel villa's in
Engelse cottagestijl of in Old English style gebouwd,

maar alspoedig ontstaat erbij Nederlandse architecten
belangstelling voor de eigen traditionele bouwwijzen,
die zich onder meer uit in de met rieten daken bedekte villa's van J.B. van Loghem, H.P. Berlage, W.
Kromhout en de architectuur van J. Gratama. 68
Rond de eeuwwisseling wordt ook de Duitse boerentuin een inspiratiebron. Dit vloeit eveneens voort
uit de herwaardering van het buitenleven door de
forens en de Duitse boerentuin vertoont grotendeels
de zelfde stijlkenmerken als de Engelse cottagetuin,
maar is alleen iets strenger en maakt - uiteraard gebruik van de eigen traditionele materialen, waaronder geschilderd houtwerk voor banken, hekken, pergola'sen tuinmeubilair. Eenbelangrijk verschiltussen de
op boeren tuintradities geïnspireerde villatuinen en de
traditionele Nederlandse boerentuin is,dat devillatuin
vaak rondom de villa is gelegen en bij echte boerderijen desiertuin vóórhet huis ligten deboomgaard en de
moestuin vaak opzij of er achter.
Van de boeren tuintradities met hun hagen, moestuinen, geschilderde houten hekjes en hier en daar een
bloemenborder, wordt in de loop van de twintigste
eeuw op versoberde wijze gebruik gemaakt voor de
groenaanleg van zogenaamde 'tuindorpen'. Deze
woningbouwcomplexen met veel groen worden, onder
invloed van de in Engeland ontwikkelde tuinstadgedachte door Ebenezer Howard6*),in Nederland vaak in
traditionalistische stijl aangelegd door onder meer
architecten van de Delftse School. De architect P.
Verhagen stelt in zijn boek H e t g e l u k v a n
d e n t u i n (1947), dat de boerentuin de meest zuivere tuinvorm is.
Ook bij andere vormen van stedenbouw is onder
invloed van de tuinstadgedachte een ruimere toepassing van groen waarneembaar en een verlevendiging
van het straatbeeld in de vorm van bomen, bermen,
beplante pleintjes, en plantsoenen.

bloem,zonnekruid, pluimpapaver,toorts, lupine, diverse
soorten asters, echte geranium,nagelkruid, lavendel, witte
en blauwe klokjes, kleinbloemige anjers, meisjesoog, Engels
gras, ruit, muurbloem, kogelbloem, vlas, blauwe
Jacobsladderen geel duizendblad.
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Eigentijdse versie van een cottagetuin. Rob Herwig tuinen, Lunteren. Foto: 1989

A N D E R E A R C H I T E C T O N I S C H E EN

NIEUW FORMELE STIJLEN
De architectonische tuinarchitectuur kenmerkt zich
doordat zij in plattegrond, materiaal en ornamentiek
een voortzetting isvan de architectuur. Dit is vaak een
villa in traditionele stijl meteenvrije plattegrond, maar
dat hoeft niet altijd. De Engelse tuinarchitect T.H.
Mawson, maakt in 1913voor het Vredespaleis te Den
Haag een formele tuinaanleg die sterk refereert aan de
ornamentiek van het in verschillende neo-stijlen opgetrokken gebouw. De plattegrond, waarin oorspronkelijk zelfs een obelisk en zwaar gedecoreerde bruggen
zijn opgenomen, isin architectonische aanpak verwant
aan decottagestijl, maar is in zijn decoraties veel pompeuzer en maakt ook gebruik van bijvoorbeeld ovalen,
een in punten verdeelde halvecirkel en neo-barok loofwerk.

In combinatie met de architectuur van de
Amsterdamse School, die met zijn ambachtelijke baksteenarchitectuur verwantschap vertoont met de
PLANTEN
ideeën van de Arts and Crafts-beweging, treffen we
In een gemengde border treffen wij vaste bloemdraook architectonische tuinen aan met gemetselde
gende planten aan, vaak gemengd met een- en meerjamuurtjes en terrassen en geschilderd houtwerk met de
rigen. Om een indruk te krijgen van een authentieke
voor deze stijl zo typerende plastische details. Een
border hebben we hier een aantal planten uit de zonarchitect als Michel de Klerk bijvoorbeeld, ontwerpt
neborder van het Huis Verwolde (1926) opgenozijn sterk architectonisch gerichte tuinen zelf en het
men.70 Hier stonden onder meer: diverse soorten
Spaarndammerplantsoen in Amsterdam, waaromheen
phloxen, kattekruid,daglelie, diverse soorten papavers,
iris, gipskruid, sleutelbloem, ridderspoor, monarda, tennis- hij tussen 1913 en 1919 verschillende woonblokken
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Dubbe) woonhuis met tuin. Ontwerp en tekening: Michel de Klerk, 1909

Remmerstein, Rhenen naar ontwerp van D.F. Tersteeg, 1912. Foto: ca. 1940

ontwerpt, is waarschijnlijk van zijn hand. Een aardig
voorbeeld van Amsterdamse school-architectuur met
tuinaanleg is het park Meerwijk in Bergen (N.H.) uit
1917 waar vijf verschillende Amsterdamse Schoolarchitecten villa's ontwerpen met tuinen in een architectonische stijl waarvan de padenstructuur, met
hoofdzakelijk symmetrische, rechte en gebogen vormen, verwantschap vertoont met het expressionistischelijnenspel vandeAmsterdamse School.Veelgerealiseerde woningbouw in deze stijl betreft echter
meergezinshuizen en sociale woningbouw. Dikwijls
wordt er op initiatief van de woningbouwvereniging,
zoals in Amsterdam in een blok van de vereniging
Patrimonium, een gemeenschappelijke binnentuin
aangelegd. Detuinarchitect G. Bleeker ontwerpt meerdere van deze tuinen in Amsterdam-noord.
Bij villa's die gebouwd zijn in Jugendstil, zoals bijvoorbeeld Rams-Woerthe in Steenwijk, Huize
Mookerheide in Mook en Wiltzangk in Wassenaar vinden we vaak een aanleg in gemengde stijl, al of niet
met architectonische elementen. Hoewelde Jugendstil
- ook Art Nouveau, Nieuwe Kunst of Nieuwe Stijl
genoemd -waar het het kunstnijverheidsaspect betreft
ookwortels in deArtsand Crafts beweging heeft, is het
toch echt een nieuwe kunst -en niet zoals veel voorafgaande stromingen een herinterpretatie -die fungeert
als uitdrukkingsmiddel voor de nieuwe middenklasse.
Parallel aan de Nieuwe Kunst spreekt men ookwelvan
Nieuwe Tuinstijl of (Nieuwe) Architectonische
Tuinstijl. De belangrijkste tuinarchitect van deze stroming in Nederland is D.F.Tersteeg, die nauw samenwerkt met architecten als K.P.C, de Bazel, F.A.
Eschauzier, J.W. Hanrath en S. de Clerq. Tersteegs

werk kenmerkt zich door veel architectonische elementen, terrassen, trappen en bassins in een regelmatige stijl die verwant is aan de cottagestijl van onder
anderen de Engelse architect Edwin Lutyens, maar
soberder, moderner aandoet. Stilistisch kan een deel
van zijn werk en het vele baksteengebruik vergeleken
worden met dat van de architect H.P. Berlage. Berlage,
die onder meer het stedenbouwkundig plan voor het
Zuiderpark maakt en zoals veel architecten in die tijd
zelf de tuinen en plantsoenen ontwerpt in relatie met
zijn gebouwen en stedenbouwkundige plannen,7> kan
echter al gerekend worden als voorbode van de Modernen, waartoe ook de architect W.M. Dudok behoort,
die in Hilversum plantsoenen, parken en begraafplaatsen ontwerpt in combinatie met sobere baksteenarchitectuur.
De structuurkenmerken van de architectonische ruinstijlen zijn sterk gerelateerd aan de(dikwijls vrije) plattegrond, destijl endefunctiesvanhethuisof andere bouwkundige elementen. De tuinen zijn vaak naar binnen
gericht. De assen liggen dikwijls in ongelijke assenstelsels en worden gevormd doorgeplaveidepaden, grasparterres, modernezichtkanalenen cascades, bassinsvanmetselwerk, lokale natuursteensoorten ofsteensoorten diein de
architectuurzijn verwerkt, met terrastrappen, ballustrades
en bloembakkenvan het zelfde materiaal ofstenenpotten
en eenvoudige tuinvazen en beelden, dieeerder eendecoratieve dan een symbolische betekenis hebben. Kleine
bouwkundige elementen als tuinhuizen enpergola's
completeren het geheel.
Deboerentuinen en cottagetuinen zijn vaakomsloten met hagen of muren, begroeid met bloeiende klim-

De Hooge Vuursche. Ontwerp en tekening: D.F. Tersteeg, 1910

planten met aan de voet gemengde borders op kleur en
hoogte gecomponeerd van wilde engecultiveerde winterharde planten. Hagen kunnen in bogen en poortjes zijn
geknipt en in plaats van smeedijzeren hekwerken
gebruikt men houtenhekwerken. Somswordt het geheel
gecompleteerd met ambachtelijk gesnoeide vormbomen.
Fruitbomen, vrijstaand of als sierfruit tegen een muur
geleid en moes-enkruidenbeddenvindenvaakeen plaats
in de cottagetuin en de boerentuin.
Voorbeelden van een aanleg in gemengde stijl ofeclectische stijl met architectonische elementen vinden we
op Niënhof (1894), De Haar (1894), Rams-Woerthe
(1899), kasteelSypesteijn (1901), Huis teMaarn(1907),
Huize Mookerheide(1902). Architectonische aanleg
vinden weop DieptetuinValckenbosch (1909), De Hooge
Vuursche (1910), Wiltzangk (1910), Remmerstein (1912),
het Vredespaleis (1913) en De Ruitenberg(1917). Ook
hier zijn de meeste bloementuinen in deloopvan deze
eeuw verarmd of verkleind, de voorbeelden zijn nog
wel te bezoeken.
Villatuinen in cottagestijl of boerenstijl worden
aangelegd bij nieuwe villa's in traditionele architectonische stijl en bij voorlopers van de modernen, zoals
bijde architectuur vanonder anderen:J.B. vanLoghem,
H.P. Berlage, W. Kromhout, J. Gratama, P. Vorkinka[
J.Ph. Wormser, K.P.C, de Bazel en H. Wouda. Het

betreft hoofdzakelijk kleinere privéruinen, die om privacy-redenen niet in de gids kunnen worden
genoemd.72 Een park dat in die tijd geheel in cottagestijl werd aangelegd met borders van meer dan 60
meter lang, is het Brabantparkin Breda. Een mixed
border vinden wij ook op Verwolde (1926). Park
Meerwijk(1917) is grotendeels vanaf de weg te zien.
Tegenwoordig is de cottagestijl en het aanleggen van
gemengde borders weer zeer actueel. Een veelbezocht
(later) voorbeeld is de Walenburgin Langbroek (1970).
Enkele arbeiders- en middenstandswijken met duidelijke groenaanleg uit deze periode zijn: Agnetapark
Delft (1885), SnouckvanLoosenparkEnkhuizen (18951922), 't Lansink Hengelo (1910-1916), Vreewijk
Rotterdam (1913) en Heyplaat Rotterdam (1911-1915),
Tuinwijk Zuid Haarlem (1922) en de tuindorpcomplexen Buiksloot aan het Floraparkin Amsterdam
(1932). Latere grootschalige voorbeelden waarbij de
boerentuinstijl een belangrijke rol speelt is de groenaankleding van de Wieringermeerpolder (vanaf 1931) en
de Noordoostpolder (vanaf 1942).

Openbaar groen op deAmstellaan naar stedenbouwkundig ontwerp H.P.
Berlage, vanaf 1915. Foto:1925

Aanleg in architectonische stijl (gecombineerd) met
vroeg-moderne stijlkenmerken vinden we bij: MercatorpleinAmsterdam (1925), Gemeentemuseum Den
Haag (1927-1929) binnentuin Papaverhof Den Haag
(1920), Laaperspark enomgevingHilversum (1919-1920)
en de Noorderbegraajplaats Hilversum (1927).
Werkverschaffingsprojecten zijn: Zuiderpark Den
Haag (1920), Kralingse Bos(1921/1933/1943), AmsterdamseBos(1931), Wantijpark (1931), Oranjepark Vlaardingen (1935), MariënboschNijmegen (1934) en De
Goffert (1938).
Tuinarchitecten die in de nieuwe architectonische
stijlen werken zijn onder meer: Th.J. Dinn, D.F. Tersteeg, G. Bleeker, L.W. Copijn en C.M. van Koolwijk.
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DE N E D E R L A N D S E T U I N A R C H I T E C T U U R IN DE T I J D VAN
HET N I E U W E B O U W E N
periodeinterbellum -ca. ig6o
Rond de eeuwwisseling ontstaan er in Europa en
Amerika op het gebied van vormgeving, kunst en
architectuur verschillende internationale avant-gardebewegingen. In Italië ontstaat het futurisme, in
Frankrijk bloeit een nieuw rationalisme met de architecten Tony Garnier, Auguste Peret en later Le
Corbusier. Rusland kent onder meer het constructivisme en het suprematisme als vernieuwende stromingen en in Oostenrijk predikt de kring rond de architect
Looseen nieuwe ornamentloze stijl. Duitsland kent de
Deutsche Werkbund en het Bauhaus en Nederland De
Stijl en de 8en Opbouw. Engeland isin dezede opvallende afwezige. Vooral Amerika is op kunst- en architectuurgebied eigen stijlen gaan ontwikkelen - zoals
het abstract expressionisme en de architectuur van
Frank Lloyd Wright -die losstaan van de ornamentiek
van deoude wereld en ophun beurt een stempel drukken op de Europese cultuur.
De bewegingen hebben gemeen dat zij een groot
vertrouwen koesteren in nieuwe fabricagetechnieken
en moderne communicatie- en transportmiddelen. Zij
zijn idealistisch gestemd ten aanzien van de mogelijkheid sociale misstanden op te heffen; bewegingsvrijheid, ruimte, gezond leven en geestelijke en lichamelijke ontplooiing staan hoog in het vaandel.
Diepgaande functie-analyse, nieuwe constructietechnieken en zuivere kleur- en vlakverdeling vormen de
ingrediënten bij de totstandkoming van de uiteindelijke vorm. Ornament, nationalisme en traditionele
monumentaliteit zijn uit de gratie.
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De architectuurstromingen die hieruit voortkomen, onder meer aangeduid met het Nieuwe Bouwen,
het funktionalisme, de Nieuwe Zakelijkheid ofsimpelweg de Modernen, behoren in beginsel tot de artistieke stromingen: de vertegenwoordigers ervan onderhouden nauwe banden met de nieuwe kunststromingen en vaak ook met het moderne geestesleven.
Functionaliteit is één van de stijlmiddelen; doel blijft
het zoeken naar een nieuwe bevrijdende zuiverheid
van vorm en inhoud; naar nieuwe esthetiek.73
In Nederland beperken deideeën en produkten van
de funktionalisten vóór de Tweede Wereldoorlog zich

hoofdzakelijk tot een selecte groep vooruitstrevende
intellectuelen, ondanks de sociale aspiraties van de
beweging. Wel wordt intussen via nieuwe bladen als
i i o en d e 8 e n O p b o u w een belangrijke
bijdrage geleverd aan de discussies op het gebied van
architectuur, vormgeving, stedenbouw en planning. In
directe samenhang hiermee wordt ook de wonende,
werkende en recreërende mens ten opzichte van de
natuur - het 'groen' - aan verschillende diepgaande
analyses onderworpen. Op een enkele uitzondering
na, zoals J.T.P. Bijhouwer, zijn het voornamelijk architecten en stedenbouwkundigen, die de nieuwe ideeën
omtrent de functie van het toekomstige groen ontwikkelen en blijft het in de hoek van de tuinarchitecten
opvallend stil, ook in Nederland. De, mede onder de
bezielende invloed van L.A. Springer in 1922 opgerichte Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT),
probeert tevergeefs het vak tuinarchitectuur het prestige te verschaffen dat het in de negentiende eeuw had.
Mogelijkerwijs draagt de sfeer van Springer, die afkerig was van de architectonische stijlen, er juist toe bij
dat veel tuinarchitecten de aansluiting met de moderne stromingen missen.74 Architecten als H.P. Berlage,
C.Van Eesteren en W.M. Dudok drukken als niet-tuinarchitecten een duidelijk stempel op belangrijke
groenontwerpen en het zijn alleen degenen die aansluiting vinden in de nieuwe bewegingen, zoals D.F.
Tersteeg, J.T.P. Bijhouwer, Mien Ruys, H. Warnau en
W.C.J. Boer die werkelijk een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de Nederlandse ruinarchitectuur. De
artistieke malaise waarin de tuinarchitecten terecht
zijn gekomen, wordt nog eens pijnlijk duidelijk wanneer de BNT in 1942 ter stimulatie onder haar leden
een prijsvraag uitschrijft voor de inrichting van een
plantsoen: van de 45 inzendingen is het niveau zodanig, dat geen enkele prijs kan worden toegekend. De
traditionele tuinarchitect kampt daarnaast nog eens
met een krimpende particuliere markt vanwege decrisisjaren.
VAN W O O N C R O E N TOT
STADSRECREATIEPARK

Devanaf 1929georganiseerde Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne, CIAM, vormen een belangrijke internationale uitwisselingsmogelijkheid voor de
architectuur- avant-garde. Binnen de CIAM krijgen
reeds bestaande ideeën en modellen die belangrijke
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Woongroen in de wijk Kleinpolder-west, Rotterdam naar ontwerp van
C.I.A. Stam-Beese, 1948. Foto:1951

Voortbordurend opfunktionalistische stedenbouwkundige modellen zoals bijvoorbeeld het schema van
de gelede stad van de in Engeland wonende socioloog
W.F.Geyluit 1947, wordt inveelna-oorlogse gemeenten ookhet stadsgroen hiërarchisch geleed. Beginnend
bij de woning kan men trapsgewijs onderscheiden:
woongroen direct rond een woonblok of flat, soms met
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Cijsbrecht van Aemstelpark, Buitenveldert. Prijsvraagontwerp en presentatiete-

Gijsbrecht van Aemstelpark, Buitenveldert. Winnend ontwerp en presentatiete-

kening: Hans Warnau, 1959

kening: Wim Boer, 1959. Uitgevoerd 1959-1962
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voorzieningen als een zandbak en bankjes;77buurtgroen per groep flats of groep wooneenheden, met
voorzieningen als bankjes, een zandbak en speeltoestellen; wijkgroen, bestaande uit kleine parkjes of
groensingels met speel- en wandelvoorzieningen;
stadsdeelgroen, bestaande uit middelgrote parken met
speel-, wandel- en sportvoorzieningen en stadsgewestparken, bestaande uit grote parken met grootschalige
recreatievoorzieningen. Behalvede twee laatstgenoemde categorieën, worden de groenontwerpen doorgaans
anoniem door deafdelingen 'groenvoorziening' van de
gemeentelijke stedenbouwkundige diensten gemaakt
in een rechtlijnige, aan de architectuur ontleende stijl
en ingevuld met betreedbaar grasveld, verharding,
heesters, bomen en een enkel bloem- of rozenperk.
Naarmate de groenoppervlakte toeneemt, kunnen de
belijningen vloeiender verlopen. Vaak worden oudere
parken met nieuwe voorzieningen uitgebreid; de voormalige romantische parken krijgen dan een functie als
stadsdeelpark, waarmee het proces van aantasting van
veel romantische parken begint.
Met bijvoorbeeld lig- en speelweiden, spartelvijvers, een roeibaan of een zwembad komen de nieuwe
parken tegemoet aandeveranderde zeden -meer bloot
-en gewoonten -vrije zaterdag -van de snel groeiende
bevolking. Niet de romantische belevingvan de natuur
bepaalt de vormgeving, maar vooral de recreatieve
gebruiksmogelijkheid, de bezonning en de functie van
het groen binnen destedenbouwkundige structuur. De
ligweiden zijn groter van oppervlakte dan deweiden in
de landschapsstijl en slingerende vijvers die voorheen
voornamelijk de functie hadden van weerspiegeling
van de boomcomposities, worden weidse zwem- en later - surfplassen. De lijnvoering van het park kan
recht en mathematisch zijn, maar ook enigszins vloeiend. We spreken in dit laatste gevalvan funktionalistische landschapsstijl.
DE M O D E R N E V I L L A T U I N EN T U I N E N
BI) M O D E R N E O P E N B A R E
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GEBOUWEN

Nadat, na het neo-classicisme, villa's eerst een vrije
plattegrond op tuinniveau hebben gekregen, komt tijdens de Nieuwe Zakelijkheid de grens tussen huis en
tuin nog verder te vervallen, door nieuwe constructiemethodes waarbij het nietlanger noodzakelijk isdatde
wanden dragend zijn. Grote glasoppervlaktes zorgen
niet alleen in huis voor betere bezonning, maar verva-

gen ook het onderscheid tussen binnen en buiten. De
privé-tuin krijgt een steeds grotere recreatieve functie;
belangrijk is het buiten in de zon kunnen zitten ofliggen, het zelf tuinieren, het buiten eten -iets wat in de
negentiende eeuw nog voor boers doorging -en later
de uit Amerika overgewaaide gewoonten van het zelf
buiten eten klaarmaken (barbecuen), zwemmen, enzovoorts. Bij de typisch funktionalistische tuinen zijn er
twee - ophet eerste gezicht tegengesteld lijkende -stijlkenmerken te onderscheiden; de funktionalistisch
architectonische en de natuurlijke/landschappelijke
benadering. Een goed voorbeeld van de eerste is het
ontwerp van de Belg Jean Canneel-Claes bij zijn eigen
huis, dat in 1933opzien baarde door publicatie in d e
8 e n O p b o u w : een zakelijk ontwerp dat bijzonder op bezonning, beschutting, onderhouds- en speelmogelijkheden isgericht en dat incompositie en strakke lijnvoering een logische voortzetting is van de
moderne architectuur. Eenvariantvande funktionalistisch architectonische stijl is die van de tuinarchitecte
Mien Ruys,dieonder meer een tuin aanlegt bij deVan
Nelle-fabriek in Rotterdam van de architectencombinatie Brinkman en Van der Vlugt en verder samenwerkt
met de architecten Gerrit Rietveld, B. Merkelbach, H.
Salomonson en Mart Stam. Zij hanteert een moderne
versie van de cottagestijl.78 Ruys deelt het hele terrein
ruimtelijk op in vlakken, die ze invult met grasveld,
verharding -waarop vaak losse plantenbakken staan -,
water en - haar specialiteit - een plantencompositie met
veel kleurige vaste planten, waaronder botanische
soorten en grote bladplanten.
Eenvroeg Nederlands voorbeeld van een tuin waarin door samenwerking van moderne architectuur en
tuinarchitectuur een verfijnd gelede binnen-buitenrelatie is gecreëerd, is het door Frank Lloyd Wright
beïnvloede ontwerp van architect R. van 't Hoff voor
Villa Henny (1915-1919) in Huis ter Heide, met in de
architectuur opgenomen bloembakken, een overdekt
terras en een bassin. De manier waarop de witte villa
afsteekt tegen deachter gelegen grove dennen, heeft te
maken met de tweede stroming: de natuurlijke/landschappelijke benadering, dievooralwordt aangetroffen
bij funktionalistisch vormgegeven huizen of gebouwen die in ongerepte gebieden staan met een typische
vegetatie, zoals een bos- of duinvegetatie. Hier wordt
zo min mogelijk ingegrepen; oude bomen worden zo
veel mogelijk gespaard. De architect J. Duiker ont-

werpt zijn sanatorium Zonnestraal (vanaf 1926) als
witte dozen aftekenend tussen oude donkere bospartijen, met slechts sumiere paden, gazons en hooguit wat
aanleg rondom een ingangspartij. Le Corbusier zet
zijn gebouwen in een natuurlijk collectief parkbos dat
liefst zo dicht mogelijk de architectuur nadert, ja er
zelfs onderdoor loopt. Ook Gerrit Rietveld plaatst zijn
Schröderhuis, met een woonetage op de eerste verdieping, in relatie tot het omliggende agrarische landschap.
Voor de villatuin zijn, wat buitenlandse invloeden
betreft, de Duitse tuinarchitect Hugo Koch met zijn
Der G a r t e n , W e g e zu s e i n e r Ges t a l t u n g uit 1927, de Engelse tuinarchitect
Christopher Tunnard met zijn G a r d e n s i n
m o d e r n l a n d s c a p e uit 1938 en de Deense
tuinkunst van tuinarchitecten als C. Th. Scrensen,
G.N. Brandt en Boje, een tijdlang een belangrijke inspiratiebron. De Deense tuinkunst is evenals de cottagestijl georiënteerd op het landleven, maar moderner,
met gazons, hagen en borders in sobere, geometrische
patronen. Paden lopen vaak dwars door het gras met
losse stapstenen: hier worden zowel kromme als rechte (diagonale) lijnen gebruikt.
Structuurkenmerken van de funktionalistische aanleg
zijn: de tuin om het huis is zo veel mogelijk gerelateerd aan deplattegrond endefunctie vanhethuis, heeft
sobere lijnenen is afgestemd op gebruiken bezonning.
Indien mogelijk wordt een relatie gelegd naar het aanwezige landschap in ontwerp en in sortimentskeuze.
Oude bomen of andere specifieke vegetatie worden
behouden en aangevuld met 'verwante soorten'. Vaak is
er sprake van een geleidelijke overgang tussen binnen
en buiten, door middel van halfoverdekte balkons, glaspuienen terassen of een daktuin.
Parken zijn voornamelijk ontworpen om ruimte te
bieden aan verschillende recreatievefuncties, met zeilen surfplassen, ligweiden, parkeerruimte, sport- en spelaccomodaties, eenmanege, eenijsbaan, kampeermogelijkheden, enzovoorts. Paden kunnen rechtlijnig of licht
vloeiend verlopen, worden soms gecombineerd met
rechte lanen en zijn naar functie onderverdeeld in verharde wegendie per auto te bereikenzijn, in wandel-,
fiets-, ruiterpaden en later trimroutes. Bloemen spelen in
de nieuwe recreatieparken steeds mindereenrol in verband met de stijgende loonkosten. Wel worden weer

beelden geplaatst. Dit zijn vaak grote impressionistische of non-figuratieve beelden die zonder sokkel vrij
in de ruimte staan.79
Ontwerpers van funktionalistische stedenbouwkundige plannen met groenvoorzieningen zijn onder anderen: W. van Tijen, S.J. van Emden, Van den Broek el
Bakema, C. vanEesteren, W.M. Dudok,B.Merkelbachen
C.A.I. Stam-Beese. Behalve architecten en stedenbouwkundigen die zelf tuinen ontwerpen zijn belangrijke
tuinarchitecten in deze periode: Mien Ruys, John
Bergmans,W.C.J. Boer,Th.J.Dinn, P.A.M.Buys, Hein
Otto,J.T.P. Bijhouweren H. Warnau.
Handboeken op het gebied van beplanting zijn in deze
tijd: De S i e r t u i n / H.F. Hartogh Heijs van
Zouteveen, 1920; F l o r a d e r
Cultuurgewassen: Nederlandse
Dendrol o g i e / B.K. Boom, 1933 en volgende drukken;
H e t V a s t e p l a n t e n b o e k / Mien Ruys,
1950; O n z e L o o f h o u t g e w a s s e n / W.J.
Hendriks, 1957en volgende drukken.

Privétuin Bennebroek naar ontwerp van Mien Ruys, eind jaren '50.
Foto: ca. i960

Nieuwe combinaties van architectuur en groen waarvan in die tijd een voorbeeldwerking uitging, zijn
onder meer: diverse uitbreidingsplannen voor
Amsterdam,
waaronder
het
Algemeen
Uitbreidingsplan AUP (1934-1940),metwijken als Bos
enLommer, Slotermeer, Slotervaart,Geuzevelden later
Buitenveldert . Het Structuurplan Groot Den Haag
(1949) met wijken als Morgenstond, Bouwlust en
Vrederust. De Haagse wijk Mariahoeve(1957-1964).
Diverse uitbreidingsplannen voor Rotterdam waaron-
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der: Zuidwijk (1946), Kleinpolder (1952), Pendrecht
(1949), en de Alexanderpolder (v.a. 1957). Diverse uitbreidingen voor de stad Groningen zoals: DeWijert
(1958) en Coendersborg (1959).
Verder: Nagele (1947-1957), gemeenschappelijke
tuinen Frankendael (1951), KleinDriene (1951), Lelystad
(1962), Dronten (1962), Bilgaard (1962), De
Bijlmermeer (1962), Drienerloocampusterrein (19601964) en Park deKotten/'t Bolhaar (1966).
Parken: Belmonte (1953). Sportveldencomplex
Slobbengors (1955), Hoge Develpark(1962),Gijsbrecht
van Aemstelpark(1959), Oranjepark Apeldoorn (1959),
Beeldenpark Kröller Müller (1964), Philips van
Lenneppark (1968).

In tuinarchitectuuropleidingen gaat de landinrichting
steeds meer het specifieke, artistiek gebonden ontwerpen vervangen. De landschapsarchitect houdt zich
onder meer bezig met onderwerpen als het sturen en
ontwikkelen van woonconcentraties, het landschappelijk inpassen van vervoers- en energiestromen, milieu,
natuurbehoud en behoud van cultuurhistorische landschappen, de groei van industriegebieden, ruilverkavelingen het aanleggen van grootschalige recreatiegebieden, dit laatste vooral in de jaren '60 en '70 van deze
eeuw. Waar de tuinarchitectuur eeuwenlang gekoppeld was aan de andere kunsten, lijkt het vormgeven
van de omgeving zich in deze periode steeds verder los
te maken van andere culturele stromingen.

Voorbeelden van villatuinen kunnen om reden van
privacy niet worden gegeven.80 Andere voorbeelden
zijn: Mien Ruys voorbeeldtuinen, (v.a. 1925), Bosbegraafplaats in Doorn (1958), Crematorium Ockenburg
(1964), Andreasziekenhuis Amsterdam (1967), binnentuin Bejaardencentrum Nieuwendam(1967).

Degeorganiseerde ontginningswerkzaamheden uit
de negentiende eeuw verplaatsten zich in de eerste
decennia van de twintigste eeuw, met het grootse en
ambitieuze project van de Zuiderzee- inpoldering, van
het land in de richting van het water. Naast de technici zijn het aanvankelijk vertegenwoordigers van de traditionalistische stromingen (Granpré Molière) die hun
architectonische idealen in het nieuwe land verwezenlijken met het herscheppen van een agrarisch landschapsbeeld dat geïnspireerd is op de karakteristieken
van het oude land. Later krijgen, met het dorp Nagele,
ook de Modernen een kans. Maar met de voortschrijding van de inpoldering, die in 1920 begint met de
drooglegging van de Wieringermeer en waarvan voorlopig de laatste polder, Zuidelijk Flevoland, in 1968
gereedkomt, verschuift de groenvormgeving van een
aanvullende, beeldbepalende factor, steeds verder in de
richting van een geïntegreerd onderdeel van grootschalige planologische beslissingen.

P L A N N I N G V A N N A T U U R EN
LANDSCHAP
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In het voornamelijk uit cultuurlandschappen opgebouwde Nederland zouden in de twintigste eeuw, door
bevolkingsdruk en schaalvergroting, natuur en landschap op onaanvaardbare wijze worden geëxploiteerd
als alleen economische motieven zouden hebben gegolden en de overheid niet regulerend zou zijn optreden ten aanzien van de aantasting van natuur en landschap. Evenals bij de volkshuisvesting, zijn het op het
gebied van de natuurbescherming opnieuw particulieren die de eerste initiatieven nemen, zoals in 1905 het
oprichten van de Vereniging voor Natuurmonumenten. In 1917 komt de overheid met de eerste
Noodboswet, die moet voorkomen dat er ongestraft
houtwordt gekapttijdens debrandstofschaarste van de
Eerste Wereldoorlog. Daarna volgen onder meer de
Natuurschoonwet (1928) en de definitieve Boswet
(1962).Alsmeest belangrijke, wordt in 1965deWet op
de Ruimtelijke Ordening van kracht waarbij gemeenten worden verplicht een door de Rijksoverheid goedgekeurd bestemmingsplan te maken en waarbij provinciale overheden streekplannen moeten ontwikkelen.
Van grote invloed op het landschap zijn ook de
Ruilverkavelingswet van 1954 en de Landinrichtingswet van 1985.

Bekende landschapsarchitecten en -bureaus zijn onder
meer:J.T.P. Bijhouwer, N.dejonge, H. deVroome en A.
Hosperen de afdelingen landschapsarchitectuur van
Staatsbosbeheeren de Grontmij.
Voorbeelden van landschapsarchitectuur (ookin latere
perioden) zijn: inrichtingsplannen voor Oostelijken
Zuidelijk Flevoland(vanaf 1942), het landschapsplan
voor de herverkaveling van Walcheren (1945-1955), het
terrein rond de Volkeraksluizen (1965-1970), de vormgeving van de Philipsdam(1978-1989), beplanting van
het verkeersknooppunt Vianen (1980). Ruilverkavelingen waarbij ruime aandacht is besteed aan land-

schapsbouw zijn onder meer: Tielerwaard-west (19581971), Vries(1966-1976), Vijfheerenlanden (v.a. 1980)
en Mergelland (1980).
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Aan het eind van de jaren '60 zijn veel van de idealen
van het Nieuwe Bouwen in de praktijk van het lenigen
van de woningnood verworden tot een verschraalde
architectuurvorm,waarbij deoorspronkelijke ontwerpidealen uit bezuinigingsoverwegingen zijn verdwenen.
Op groengebied komt er steeds meer verzet tegen de
onpersoonlijke 'achter de tekentafel ontworpen' voorzieningen bij nieuwbouwwijken. Vooral het gebrek
aan identiteit, de dominerende rol van het autoverkeer
en het gebrek aan avontuurlijke speelvoorzieningen
vormen punten van aanstoot. De steeds vaker gehoorderoep om 'inspraak' geeft aan dat bewoners het funktionalistische leefpatroon als opgelegd beschouwen en
van mening zijn, dat de tekenlineaal van de ontwerper
beter verruild kan worden voordelangs democratische
besluitvorming tot stand gebrachte ideeën van bewonersgroepen.
Aan het einde van de jaren '50 waren al binnen de
CIAM de eerste kritische geluiden op het funktionalisme te horen, door een groep die zich 'Team X' noemdeen in 1957wordt de Nederlandse CIAM opgeheven.
Een nieuwe groep, die naar het architectuurblad
Forum waar rond zij zich formeert, wordt aangeduid
als Forumbeweging, probeert, los van functies, met
begrippen als 'cluster', 'human association', 'complexiteit' en 'multifunktionaliteit' nieuwe verbanden in
architectuur en stedenbouw aan tebrengen. Organisch
gegroeide samenlevingen als de Afrikaanse nederzetting, de middeleeuwse stad, of de Jordaan vormen een
inspiratiebron voor gebouwen of gebouwengroepen,
waarbij de vormen vaak non-hiërarchisch aan elkaar
geketend zijn tot een structuur die op verschillende
wijzen of procesmatig kan worden ingevuld. De
belangrijkste vertegenwoordigers van deze strukturalistische architectuur in Nederland zijn Aldovan Eyck,
Herman Herzberger en Piet Blom.
Inmiddels is als gevolg van de bevolkingsdruk en
de explosieve woningbouw van na de Tweede
Wereldoorlog, natuur een schaarser goed geworden.
Men moet steeds verder van huis om er mee in aanraking te komen. Behalve als plaats om te recreëren lijkt

*Wijk Lewenborg,Groningen. Gemeenschappelijk groen aangelegd en
onderhouden met behulp van bewoners naar ideeën van L.G. LeRoy

de natuur steeds meer gebruikt te worden als leermeester: educatieve wandelingen, bezoekerscentra,
bordjes met plantennamen in oude en nieuwe parken
moeten de vervreemding zien te keren.
De invloed van de strukturalisten op de vormgeving van de buitenruimte begint met de nieuwe speelplaatsen die Aldo van Eyck, soms in samenwerking
met Mien Ruys,8' in Amsterdam ontwerpt. Verder
leidt hun aandacht voor multifunktionaliteit totde herdefiniëring van onder meer begrippen als 'de straat',
niet alleen als weg voor autoverkeer, maar als ontmoetingsplaats en speelruimte, aangekleed met beplanting. In Emmen begint men in i960 met de bouw van
de verkeersluwe groenwijk Angelslo en in Delft worden - tegen de zin vanveelautobezitters - deeersteverkeersdrempels aangebracht. Beide gelden als voorbeeld voor veel nieuwe wijken die worden gebouwd
rond 'woonerven'. Eveneens in Delft wordt in de
Gilliswijk met bewoners het eerstewijkgroen herschapen in avontuurlijke bosjes met organisch gevormde
paden, speel- en rommelveldjes.82
Het behouden van bestaande bomen in nieuwe
ontwerpen is vanaf nu eerder regel dan uitzondering;
ook bij het aanleggen van nieuwbouwwijken wordt er
steeds vaker rekening gehouden met de bestaande
beplanting. De boomverzorgers professionaliseren
zich en noemen zich 'boomchirurgen', zoals bijvoorbeeld Copijn Utrecht boomchirurgen.
Typisch strukturalistisch zijn ook de uit honingraat-vormen opgebouwde pleinen en plantsoentjes,
waarbij een zeshoek, of een keten van zeshoeken,
steeds door de manier van invulling (heesters, bloe-

men, water, gras, zand, bestrating) een andere funktie
krijgt. Deze manier van ontwerpen wordt, als de zeshoekige tegel eenmaal standaard in de handel komt,
spoedig door gemeentelijke diensten geadopteerd. In
dorpen en provinciesteden veranderen veel oude winkelstraten in deze tijd in 'promenades' met bloembakken, bomen en sierbestrating.
Via bewonersorganisaties winnen de ideeën van de
ecologische aanpak van een ontwerper als Louis G. Le
Roygeleidelijk steeds meer terrein. LeRoypleit ervoor
het openbaar groen opecologische wijze aan te leggen,
op een wijze waarbij de natuur en de mens in een
gezamenlijk proces de vorm bepalen. Paden volgen
natuurlijke looproutes tussen niveauverschillen van
opgebracht bouwpuin, afgestorven plantendelen
mogen niet worden verwijderd en kunstmest en
bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Nadat,
ondanks kritiek van de voorstanders van keurige
rozenperkjes, in plaatsen als Groningen, Heerenveen
en Delft pioniers zijn voorgegaan, verandert de sortimentskeuze van parken en tuinen ook bij gemeentelijke diensten steeds vaker in de richting van onderhoudsarm groen en in beperkte mate in gifvrije
bermbeplanting.
Deheemtuin, die in de jaren '60 zijn grote opmars
begint, is eveneens een reactie op het gemis aan wilde
plantensoorten in de woonomgeving en op de steeds
grotere bedreiging van het voortbestaan van zeldzame
soorten, door onder meer ingrijpende ruilverkavelingen waarbij het aandachtspunt eerder op de op korte
termijn verwachte rentabiliteit dan op natuurwaarden
gericht is. Het verschil tussen een heemtuin en een
ecologische tuin van Le Roy, is dat de laatste probeert
een proces op gang te brengen in de tuin of het openbaar groen (bijvoorbeeld als beplanting van een middenberm), terwijl een heemtuin een historisch
gegroeide situatie of assortiment kunstmatig probeert
te behouden (bijvoorbeeld een moeras- of een dijkvegetatie). Heemtuinen spelen bovendien een belangrijke rol in de natuureducatie. Was de eerste heemtuin
'Thijsse's Hof - in 1925 ter ere van Jac.P. Thijsse's
zestigste verjaardag geopend - nog parkachtig aangelegd, de latere heemtuinen zijn heel anders van opzet,
waarbij de wetenschappelijke aspecten en instandhouding een grote rolspelen. In de voetsporen van Thijsse
zijn vooral C. Sipkes, C.P. Broerse en J. Landwehr de
grote promotors van het aanleggen van heemtuinen.

Gezien hun aantal - iedere zichzelf respecterende
gemeente in Nederland beschikt tegenwoordig over
een heemtuin -kan het begrip heemtuin een typisch
Nederlands verschijnsel worden genoemd. Men kan
enerzijds concluderen dat er ernst wordt gemaakt met
de natuureducatie, anderzijds zijn heemtuinen vaak
na ruilverkaveling, de bouw van nieuwbouwwijken of
bedrijvenparken aangelegd, ter compensatie van het
verlies van evenzovele landschappen. Ook het verschijnsel 'kinderboerderij', waarvoor in deze tijd in
veel oude en nieuwe parken een plaats wordt ingeruimd, probeert te voorzien in het gemis aan contact
tussen mens en natuur en probeert via educatieve programma's inzicht te verschaffen in zaken die ooit als
vanzelfsprekend golden, bijvoorbeeld dat melk uit een
koe komt.
Bij het ontwerpen van grootschalige kantoorcomplexen probeert men zoveel mogeijk groen te gebruiken door de aanleg van binnentuinen en daktuinen.
Men spreekt wel van 'kantoortuinen', waarbij aaneengeschakelde ruimten met veel planten en soms water,
de eentonigheid van het kantoor-oude-stijl proberen te
doorbreken. Copijn Utrecht en de ontwerpster Cath.
Polak Daniels houden zich onder meer bezig met deze
nieuwe ontwerpopgave.
Kenmerkend voordejaren '60 en '70 is:men ontwerpt
liever structuren(modellen) dan dat men een vormwil
toont; als er toch sprake is van vorm, gebruikt men bij
voorkeur ronde ofamorfe vormen ofgeometrische vormen
die als structuurgekoppeld kunnen worden zonderhiërarchie (honingraat). In nieuween bestaande parken komt
de nadruk te liggen op educatie met heemtuinen, kinderboerderijen en bordjes bij de planten. Grote recreatiegebieden dieperauto bereikbaar zijn, voorzien in de
behoefte aan 'natuur' buiten de woonconcentraties.
Modeverschijnselen in die tijd zijn de spoorbiels, oorspronkelijk geïntroduceerd door Mien Ruys; de perkoenpaal, oorspronkelijk geïntroduceerd door Aldovan
Eyck; niveauverschillen onder meer van bouwpuin,oorspronkelijk geïntroduceerd door Louis G. Le Roy en
zwerfkeien, oorspronkelijk geïntroduceerd door beeldend kunstenaars. In plaats van beelden in de buitenruimte te plaatsen, gaan beeldend kunstenaars zelf in
het landschap ingrepen verrichten (Land-art)en worden kunstenaars ingezet om via omgevingsvormgeving
de anonimiteit van woonwijken te doorbreken. Onder

anderen kunstenaars van de 'Arnhemse School' (Peter
Struycken) zijn op dit terrein als eersten werkzaam.
Grote recreatiegebieden worden in deze tijd aangelegd in funktionalistische landschapsstijl (Groene
Sterren),waarbij gaandeweg elementen uithet bestaande
landschap het ontwerp gaan beïnvloeden, maar de dagrecreatie de belangrijkste rol speelt. In de luxere
woningbouw is het begrip patiotuin populair: een binnentuin naar (Zuid-)Amerikaans voorbeeld waarin
huiselijkheid en buitenleven nauw verweven zijn.

gebruik en de toepassing van inheemse planten in tuinen en parken / J. Landwehr en C. Sipkes, 1974;
N a t u u r t u i n e n e n - p a r k e n / Dr. G.
Londo, 1977; H e t N i e u w e v a s t e p l a n t e n b o e k / M. Ruys 1973. De handboeken van G.J.
Pannekoek en J.J. Schipper, zijnde herziene uitgaven
van O n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n b e p l a n t e n v a n t u i n e n , vanaf 1939.

Ontwerpers die zich in deze tijd bezighouden met het
ontwerpen van bovengenoemde groenmodellen en
verbetering van de leefomgeving zijn: de stedenbouwkundigen N.A. de Boer en A.J.M,deJongen groenontwerpers als: BureauBakker en Bleeker,J. Vahl, Louis G.
LeRoy,G. Mostert, A. Hosper en C.M. Zalm.
Projecten van groenstructuren volgens defilosofievan
de jaren '60 en '70 met een voorbeeldwerking zijn:
Angelslo (i960), Emmerhout (1967), Almere-buiten
(1978), Holendrecht West (1974-1979), Zevenkamp
(1977) en GrootAchterveld(1980). Andere spraakmakende ontwerpen uit deze tijd zijn: Kennedyplantsoen
(1966), wijk Lewenhorg (1973), Begraafplaats Almerehaven {1976). Grote recreatieterreinen (soms op de
plaats van een zandwinplas) zijn: BrielseMaas (v.a.
1953), Rottemeren (1958), Vlietland (1963), 't Twiske
(1964), Oude Maas (1966), Wedderbergen (1967),
Lingebos (1968), Spaarnwoude (1970), Nesbos(1973),
Bernisse (1976), Hitlandbos (1976), ReeuwijkseHout
(1976), Loetbos (1976), Egboetswater (1981), Midden
Delfland (1984). Bekende heemtuinen zijn:Thijsse's
Hof (1925), Jac.P. Thijssepark (1940), De Wevertuin
(r945). Tenellaplas(1949), Pastorietuin DomiesToen
(1962), Sjloensheim (1976), Wijkpark Holy Noord
(1976). Uitgevoerde land-art-projecten zijn onder
meer: Broken Circle bij Emmerschans (1971).
Observatorium bij Lelystad (1971), Aardzee bij Zeewolde
(1977), Het HemelsGewelfte Kijkduin (1996) en het
project DeNollen bij Den Helder (1980)
Handboeken op het gebied van beplanting, tuinaanleg
en verandering van leefomgeving zijn in die tijd:
N a t u u r u i t s c h a k e l e n . N a t u u r ins c h a k e l e n / L.G. Le Roy, 1973; W i l d e p l a n t e n t u i n e n : verzamelde notities over het

Recreatiegebied 't Twiske, Noord Holland. Naar ontwerp van
Mariske Pemmelaar-Groot, BNT. Voor Grontmij NV. Foto: 1989
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In het kielzog van modernistische en post-moderne
ontwikkelingen op architectuurgebied - die zich
respectievelijk door middel van een heroverweging van
het gedachtengoed van de Modernen en een citerende
monumentaliteit afzetten tegen de 'nieuwe truttigheid'
van de strukturalisten en hun adepten - treedt vanaf
1982 ook een kentering op in de parkarchitectuur.
Belangrijke impulsen zijn de parken en pleinontwerpen die een groep ontwerpers voor de stad Barcelona
maakt en de prijsvraag voor het Parijse Parc de la
Villette. In tegenstelling tot de ontwerpen van grootschalige recreatieparken uit de jaren '60 en '70, die
vooral voorzien in de behoefte aan ontspanning door
middel van sport en natuurbeleving, moeten de nieuwe stadsparken een cultureel amusements- en manifestatieterrein voor de moderne metropoolbewoner
worden. Hier is het opleggen van artistieke vormwil,
van programma's aan zowel de natuur als aan de
bezoeker - iets wat in de jaren daarvoor achterwege

Ontwerp Parc de LaVilette, Parijs.Architecten: Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Kees Christiaanse, Stefano de Martino, Aard Roorda, Ron Steiner, Alex Wall, Hans
Werleman, Chiel van der Stelt. Landschapsarchitecten: )an Voorberg, Michel Corajoud. Prijsvraagontwerp en presentatietekeningen, 1982

bleef doordat de vormgeving voornamelijk bleef hangen tussen functie en natuur - juist de basis van de
nieuwe ontwerpstrategieën. De nieuwe stadsparken
vormen de 'missing link' die na decennia van vormonvastheid, cultuur en natuur weer aaneenklinkt, op
een manier waarop deze in vroeger eeuwen in de tuinarchitectuurgeschiedenis met elkaar verbonden waren.
Men ontdekt dan ook tegelijkertijd deze tuinarchitectuurgeschiedenis als nieuwe inspiratiebron en sommige ontwerpers maken er, vaak citerend, op eigentijdse
wijze gebruik van.
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Opnieuw zijn het de architecten die met de grensverleggende ideeën komen. De meest spraakmakende
inzending voor La Villette, naast die van winnaar
Bernard Tschumi, is die van het Nederlandse bureau
OMA (Rem Koolhaas). Beiden ontwerpen een scenario
dat devormvanhet programma vaneisen dicteert: niet
de beleving van de recreërende bezoeker is de bindende factor, maar de (de)-compositorische werking van
een of meer 'grids', die door zowel nevenscnikking als
gelaagdheid voor een gevarieerd aanbod zorgen, dat

voorziet in de dorst naar indrukken van de -met visuele beelden overladen - parkbezoeker van de eenentwintigste eeuw.
Het stadspark als nieuw architectonisch vraagstuk
brengt ook in Nederland de gemoederen in beweging,
in de vorm van artikelen, symposia en tentoonstellingen met vooral discussies, plannen en maquettes,
soms van vormgevers die nog maar nauwelijks de eerste schreden op het tuinarchitectuurvlak hebben gezet
en niet schromen om in navolging van Tschumi en
Koolhaas zich voor te doen als nieuwe visionairs voor
wie elke provinciestad een 'nieuwe metropool' is.
Andere, meer gevestigde bureaus, zoals bureau B+B
(voorheen Bakker en Bleeker) geven met behoud van
hun eerdere kaders, geleidelijk aan het architectonische ontwerpen meer ruimte en ook op het ontwerp
voorde Floriade in 1992van Michielden Ruijter, hebben
facetten van Tschumi's ontwerp, onmiskenbaar een
effect, zoalshet citerend gebruik maken van elementen
uit de tuinarchitectuurgeschiedenis (de patte d'oie, de
folly) en het toepassen van geometrische figuren.

Naarmate de jaren '90 vorderen lijkt de euforie rond
het nieuwe stadspark enigszins te luwen, althans in de
ontwerppraktijk is slechts één duidelijk voorbeeld aan
te wijzen dat men het Nederlandse broertje van La
Vilette zou kunnen noemen, namelijk het museumpark te Rotterdam van Yves Brünier (OMA). Voor het
overige zijn het dediensten stadsontwikkeling diezelf,
soms vrijelijk uit internationale architectuurtijdschriften citerend, hun pleinen, plantsoenen en parken in
een nieuw jasje steken, of gaat de opdracht na het uitschrijven van een prijsvraag toch naar de 'oude garde'
zoals Ank Bleeker (Overbos Beverwijk). Wel wordt
steeds vaker aan kunstenaars, die dikwijls een individualistischer benadering hebben dan architecten,
gevraagd een park of tuin in te richten.
Structuurkenmerken van parkarchitectuur in de jaren
'80 en '90 zijn: de ontwerpen zijn sterk architectonisch
getintmet geometrischefigurenen maken soms citerend
gebruik van elementen uit de recente of minder recente architectuur- en tuinarchitectuurgeschiedenis. Men
richt zich in plaats van op natuurbeleving ophetcultureleverwachtingspatroon (van de 'metropoolbewoner').
Door het aanbrengen van verschillende ontwerplagen of
'grids'zijn deontwerpen niet statisch, maar op verschillendemanieren te beleven met verschillende routingsen
verschillende gebruiksmogelijkheden (manifestaties).
Men ziet alle soorten exotenenniet-exoten naast en door
elkaar gebruikt. In deze parken is veel plaats voor (toegepaste) kunst en ook aan de vormgeving van banken,
hekwerk, en bruggen wordt veel aandacht besteed. Er
is relatief veel bestrating. Daarbij worden kwalitatief
goede en kostbare matrialen als natuursteen, gebakken klinkers, en geglazuurde tegels toegepast.
Voorbeelden van parkarchitectuur uit de jaren '80 en
'90 zijn: Polderpark (1980), Wijkparkhet Oude Westen
(1986), Dokhavenpark (1987), Meridiaanpark (1988),
Museumpark Rotterdam (1988), OverbosBeverwijk
(1989), Abtswoudepark (1989),Joubertplantsoen (1989),
Wijkpark Transvaal(1989), Vander Vennepark (1988),
herinrichting Stadspark Groningen (1989), park
Noorddijk (1990), Zilverpark (1990), Kromhoutpark
(1991), Prinsenlandpark (1991)Voorbeelden van kunstenaarsruinen zijn: diverse
projecten in de wijk Kattenbroek in Amersfoort (1994),
Ai bij Oldenzaal (1994), Kunstenaarstuin De Pont
FoundationTilburg (1990).
Voorbeelden van nieuwe themaparken zijn:

Kasteeltuinen Arcen (1985), Het land van Ooit (1989),
Burgers Bush(1987),het Archeon (1993)en Flevo-Walibi
(1994)Handboeken op het gebied van beplanting in deze
periode zijn: E e n t u i n v o l w i l d e p l a n t e n / G. Londo en J. den Hengst, 1993;
P1 a n t e n v i n d e r : v o o r d e L a g e L a n
d e n / Sarah Hart, 1994. Bijzondere boeken over de
kunst van het tuinieren zijn: T u i n i e r e n m e t
g e z o n d v e r s t a n d en T u i n i e r e n g a a t
n i e t o v e r r o z e n / Romkevan der Kaa, 1994
en 1996.
Tuinarchitecten en tuinarchitectenbureaus werkzaam
in de jaren '80 en '90 zijn onder meer: Bureau B+B,
Amsterdam; Lodewijk Baljon, Amsterdam; Blaauboer
KrachtenSnelder, Wageningen; Ank Bleeker, Tuin-en
landschapsarchitecte, Bennekom, Bosch enSlabbers, Den
Haag; Buys eiVanderVliet, Den Bosch; BureauWest 8,
Delft; CH ei partners, Den Haag; Copijn Utrecht,
Utrecht; Büro van den Eerenbeemt en Kromwijk, Den
Bosch; Van Empelen Van Aalderen partners bv,
Heemstede; G&f, Amersfoort; BüroGoedegebuure,
Nunspeet; GroenplanningMaastricht bv, Maastricht,
Hamhuis + Van Nieuwenhuijze + Sijmons, Utrecht;
Adviesbureau Haver Droeze, Amersfoort; Van Hees,
Gouda; Büro Hollema, Rolde; Planburo Infragroen bv,
Nieuwekerk a.d. IJssel; DeKoning, Amsterdam;Kuiper
Compagnons, Rotterdam; Landschapspartners, De
Meern; Jos van de Lindeloof, Delft; MarcelisWolak,
Doorwerth; Noord Peil, Harlingen; Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V., Heerenveen; Mariske PemmelaarGroot, Utrecht; Pouderoyen Compagnons, Nijmegen;
Quadrat,Rotterdam; R.O.M.Consultants,Beekbergen;
Mefc Roozenb.v.,Weesp; Mien Ruysen Hans Veldhoen
BV, Amsterdam; SB4 Bureau voor historischetuinen,
parkenenlandschappen, Wageningen, Büro Santen Co.,
Amsterdam, TakenLandschapsplanning bv, Roermond,
Harm Veenenbos, Arnhem; Zandvoort Ordening ei
Advies,Utrecht.
T U I N - EN

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

H E D E N EN I N DE N A B I J E T O E K O M S T

Nadat in 1984 de geheel gerestaureerde ruinen van
Het Loozijn geopend voor het publiek, geniet de tuinarchitectuurgeschiedenis vooral op het gebied van

publicaties, een stijgende belangstelling. Ook is er
groeiende aandacht voor het op historisch juiste wijze
restaureren en reconstrueren van tuinen uit eerdere
stijlperiodes, (bijvoorbeeld: Copijn Utrecht: Borg
Rusthoven, Noord Peil Landschapsarchitecten:
Roodbaardtuinen)
Het nieuwe ontwerp-elan, dat alvanaf de jaren '80
op het gebied van de architectuur, de interieurarchitectuur, de industriële en grafische vormgeving heerst,
lijkt echter maar traag door te sijpelen in de praktijk
van detuin- en landschapsarchitectuur. Eind 1994verschijnt: H e t C u l t u u r l a n d s c h a p , e e n
terreinverkenning
over
lands c h a p s a r c h i t e c t u u r en c u l t u u r b e l e i d , een nota,waarin deverschillende oorzaken van
de stiefmoederlijke behandeling van de landschapsvormgeving en het gebrek aan kwaliteitsbewaking in
vergelijking met bijvoorbeeld de architectuur worden
geanalyseerd. Een van de oorzaken is gelegen in het
gegeven, dat cultuurgeschiedenis en vormgeven als
disciplines jarenlang veronachtzaamde onderdelen
van de groenopleidingen vormden.83Typerend voor de
nota is dat deze niet bij het ministerie van VROM,

maar bij het ministerie van OCW verschijnt. Met het
project 'Voorbeeldplannen' is het ministerie van
VROM kort daarvoor van 1989 tot 1992actief wervend
op zoek gegaan naar nieuwe ontwerpideeën rond thema's als 'Openbare ruimte', 'Kringlopen vormgeven',
'Naoorlogse woonwijken' en 'Koersen voor het landelijke gebied'. Deze plannen dienen vooral ter toetsing
en bijsturing van het overheidsbeleid inzake de uitvoerbaarheid van ideeën. Vaak zijn het ook hier de
architectonisch georiënteerden, die met de vernieuwende ontwerpen komen.
Sinds de jaren '80 iser met deopleving van deeconomie en de trend van het 'cocoonen' (thuis gezellig
maken) een opleving van de belangstelling voor het
tuinieren op gang gekomen. In Nederland ontwikkelt
zich het 'nieuwe tuinieren'; een stroming die voortborduurt op de principes van de cottagestijl en 'The Wild
garden', gecombineerd met de Nederlandse traditie
van heemparken in de stijl van C.P. Broerse.
Vergeleken bij de ecologische stromingen is het nieuwe tuinieren meer esthetisch gericht. Men probeert
met uitbreiding van het sortiment artistieke compositiesvan bloeiende vasteplanten, eenjarigen en grassen
op te bouwen, dikwijls volgens een ton-sur-ton kleurenschema met veel tussentinten en hier en daar een
subtiel contrast. Onder de nieuwe tuiniers bevindt zich
een aantal vrouwen-tuineigenaren die autodidactisch
en experimenterend beroemde tuinen creëerden, zoals
Ineke Grève en Irene Jansen. Beroepsmatige pioniers
opdit gebied zijn: Piet Oudolf, Rob Leopold en Ton ter
Linden. De stroming is in Engeland bekend onder de
naam 'Dutch gardening'.
Inmiddels tekenen zich in de loopvan de jaren '90
een aantal trends af die een indicatie kunnen geven
voor de benadering van parken en natuur in de nabije
toekomst. Ten eerste is er een tendens in de richting
vanhet aanleggen van themaparken met een educatiefrecreatieve bestemming. Burgers Bush, het Land van
Ooit, de Kasteeltuinen te Arcen en het Archeon zijn
hiervan de laatste voorbeelden.8* Ook in Amsterdam
en Rotterdam bestaan plannen voor het aanleggen van
themaparken, respectievelijk over het milieu en het
menselijk lichaam en bestaande parken als
Madurodam, de Efteling en de Flevohof worden mede onder druk van de Franse vestiging van
Disneyland -opgewaardeerd tot Europese attracties.

Pretpark De Efteling, Kaatsheuvel. Deel park met hotelaccomodatie. Foto: 1993
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Een heel andere ontwikkeling is het 'teruggeven'

van cultuurgebieden aan de natuur. Het betreft hier
behalve natuurbehoud, of de aanleg van een recreatiegebied met natuurwaarden, het creëren van natuur om
de natuur zelf, zoals het plan Ooievaar dat vooral
bekend is geworden vanwege de voorstellen tot herstel
van het natuurlijke rivierenlandschap. 86 Ook de
Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale
Landschappen kopen steeds meer cultuurgronden op,
om daar een vorm van natuurontwikkeling in gang te
zetten. Daarnaast krijgt het behoud van de cultuurhistorische aanleg steds meer aandacht. Hoewel er sinds
het midden van de jaren tachtig via de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en de Randstad-groenstructuur
gestreefd wordt naar een onderlinge samenhang, liggen deze terreinen, evenals het nieuwe natuurgebied
de Blauwe Kamer bij Rhenen - uitgevoerd naar het
plan Ooievaar -voorlopig vaak als geïsoleerde postzegels te midden van het cultuurlandschap. Sinds het
begin van de jaren negentig heeft het echter niet aan
grootse plannen op het gebied van natuurontwikkeling, landschapsbehoud en recreatie ontbroken, zo
toonde onder meer de in 1997 door minister M. de
Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu gepresenteerde Nieuwe Kaart van Nederland.
Hierop is de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
tot het jaar 2005 ingetekend. Waar in de Tweede Nota
nog sprake was van recreatiegebieden in de vorm van
gefragmenteerde 'Groene Sterren', sloegen de Vierde
Notaen deVierde Nota Extra (VINEX) uit 1991de richting in vaneen gebiedsgerichte benadering, uitgaande
van de morfologie van het cultuurlandschap en een
nieuwe vorm van natuurbeleid, waarvoor het in 1990
gepresenteerde Natuurbeleidsplan het uitgangspunt
vormde. Naast bestaande kerngebieden werden hierin
°ok natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones aangewezen, die tezamen een Ecologische
Hoofdstructuur vormen. Deze kreeg nadere invulling
in het Structuurschema Groene Ruimte uit 1995.
Aangezien in de Vierde Nota echter tevens werd
bepaald dat de zorg voor de openbare ruimte primair
bij de gemeentebesturen kwam te liggen, wordt, zoals
"ij de presentatie van de Nieuwe Kaart naar voren
kwam, de realisatie van een samenhangende Groene
Ruimte gefrustreerd door het 'niet over de eigen horizon kunnen kijken' van lokale overheden.
Toch toont de kaart voor het jaar 2005 een aantal
spraakmakende projecten, waarvan nieuw aan te leg-

gen staatsbossen dikwijls een onderdeel vormen. Zij
zullen de komende decennia het landschap op bepaalde plaatsen ingrijpend veranderen. Bovendien zullen
de vertrouwde landschappen in de toekomst steeds
minder vanzelfsprekend om ons heen zijn, door de
bundeling van infrastructuur en de concentratie van
bedrijven en industrie aan de verkeersaders, maar ook
door de aanleg van geluidswallen en opgaand bos. In
de nieuwe ontwerpen, zoals De Balij, het Bieslandse
Bos en de herinrichting van de Haarlemmermeer-polder, gaan versterking van het historische cultuurlandschap, rendabele bosbouw, aanleg van nieuw natuurgebied, extensieve recreatie en nieuwe parkarchitectuur hand in hand. De stedeling die van dit
landschap wil genieten, moet daar echter bewust naar
toe gaan; volgens de ontwerpers liefst via een langzaamverkeersroute per fiets, kano, paard ofte voet. In
dit nieuwe Arcadië, waar men zich kan laven aan de
'natuur' of in de waan verkeren dat men in agrarisch
gebied isbeland, fungeren deboeren als parkwachters.
Door ingrepen in onder meer de waterhuishouding,
gerichte begrazing of afplaggen is het gecultiveerd als
een tuin; in feite zou men kunnen spreken van een
negatiefopname van de middeleeuwse hortus conclusus. Is de hortus conclusus een afgebakend terrein
waar door middel van cultivering het goddelijke paradijs op de natuur is herwonnen, de nieuwe groengebieden bestaan uit een afgebakend terrein waar door
middel van menselijk sturen de paradijselijke natuur
op de cultuurgrond is herwonnen.
Wij zijn hiermee aan het eind van deze inleiding op
een punt aangeland waarop de houding van de mens
ten opzichte van de natuur in vergelijking met het
moment waarmee deze inleiding aanvangt, precies
honderdtachtig graden is gedraaid. De tuingeschiedenis, dieniets meer isdan de geschiedenis van devoortdurend evoluerende houding van de grondbezitter ten
opzichte van het universum, toont ons in de huidige
fase een zelfverzekerde mens, een portret van iemand
voor wie de natuur nauwelijks meer geheimen lijkt te
bewaren. Natuur is er of kan er zijn; zohij dat wil. Bij
nadere beschouwing gaat achter deze zelfverzekerdheid echter een angst schuil die wellicht nog groter is
dan die van de middeleeuwer; de angst dat de essentiële elementen van de natuur voor altijd dreigen te
ontglippen.
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NOTEN

n i e r , Amsterdam 1669, echter voor een Hollandtse Hof ofTuijn een gebouw

1 Deze inleiding is een bewerking door Anne Mieke Backer van 'De ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland door de eeuwen heen: een afwisse-

midden van de as. Toch beschouwen wij de tuinen van Van der Groen, ook die

ling van open en besloten ruimten', inleiding door Carla S. Oldenburger-Ebbers

in meer of mindere mate 'à la Française' zijn aangelegd tot de Hollands classi-

in D e T u i n e n g i d s

cistische en niet tot de Frans classicistische. De laatste zijn onder invloed van

van

N e d e r l a n d , Rotterdam 1989.

2 Latijn; paradisus; Perzisch: paradaeza.

onder meer Versailles ontstaan.

3 Oude agrarische streken, zoals het Lage Midden van Friesland kennen nog

26 Zie voor meer over dit onderwerp: P.A.F,van Veen, D e

Soetich-

zogenaamde pestbosjes als plaatsen die met reden gemeden dienden te wor-

h e y d t d e s b u it e n -1ev e n s, v er g h eseI sc h a p t m e t

den. Hier werd nog tot in de negentiende eeuw besmet vee begraven.

boucken,

4 De Italiaan Francesco Petrarca (1304-1374) maakte vanaf 1333 reizen door

het h o f d i c h t

als tak van

27 Van D e n N e d e r l a n d t s e n

fiel ook tuinliefhebber; hij legde naar voorbeeld van de klassieken tuinen aan.

Het Vermakelyck

5 Zie voor meer over dit onderwerp: Keith Thomas, M a n a n d

the

28 Willem III.
29 Rembertus Dodoens, C r u y d t b o e c k , 1568 en j .Vredeman de Vries,

zogenaamde kromakkers, die het wenden van de ploeg door de zware klei

H o r t o r u m v i r i d a r i o r u m q u e ... f o r m a e

vergemakkelijkten.
door Guillaume de Lorris en het tweede deel in ca. 1275door jehan Ie Meung.

cultuur

in de

en
Gouden

31 Zie voor een nadere aanduiding van de verschillende genoemde soorten
Den N e d e r l a n d t s e n

8 Zie voor meer over dit onderwerp: Dieter Hennebo, G ä r t e n

des

H o v e n i e r door Jan van der Groen met

een voorwoord van Carla Oldenburger-Ebbers en een plantenii/st van D. Onno

M i t t e l a l t e r s , 7987 (?edruk 1962) en R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.),
i n d e M td d e 1 eeu w e n ,1992.

Wijnands, Utrecht 1988.
32 Op tuinarchitectuurgebied echter vanaf ca. 1680. In plaats van over barok-

9 Zie noot 8.

tuin, wordt bij voorkeur gesproken over Frans classictische tuin i.t.t. Hollands

10 Onder meer een illustratie uit ca. 1485 uit (een Franse vertaling van)
P.Crescentiis, L i v r e s

des p r o f i t s

rureaux,

Boek

classicistische tuin.

VIII.

11 Zie voor meer over dit onderwerp: Philippe Ariès en Georges Duby,
de la v i e p r i v é e

dl.2,De

l'Europe

33 Een'Dutch garden' in Engeland heeft drie betekenissen: een formele, vaak
verdiepte tuin met veel snoeiwerk in de 17een 18eeeuw;een kleinere tuin met

à la

dezelfde ingrediënten in de cottagestijl-periode en tegenwoordig: een tuin met

R e n a i s s a n c e , Parijs 1985 en:Georges Duby, Michelle Perrot (red),

gemengde borders die, waarschijnlijk onder invloed van de ecologische bewe-

Christiane Klapsch-Zuber (red), Josée Bonnier et al.,G e s c h i e d e n i s
de v r o u w ,

o n b e h a g e n , De N e d e r l a n d s e
e e u w , Amsterdam 1989, p. 358 e.v.

d e l a R o s e zijn meer dan 300 handschriften bewaard

gebleven waaronder bewerkingen in het Middelnederlands.

Histoire

(1583).

30 Zie voor meer over dit onderwerp Simon Schama, O v e r v l o e d

7 Oudfrans gedicht waarvan het eerste gedeelte werd geschreven in ca.1236

Tuinen

H o v e n i e r , het eerste deel van

L a n d t - l e v e n werden tussen 1669 en 1721vijf-

tien verschillende drukken en bewerkingen gemaakt.

6 De akkers lagen echter vaak 'bol'. In het rivierengebied kende men de

Van de R o m a n

de

geologische

l i t e r a t u u r , Utrecht 1985.

Frankrijk, Vlaanderen en Duitsland. Hij was behalve dichter, prozaïst en biblio-

n a t u r a l w o r l d , London 1983.

van

m i d d e l e e u w e n (Ned. ed. red).

ging, zijn ingevuld met veel botanische soorten planten (gekweekte wilde planten) in combinatie met bladplanten en grassen.

12 Onder meer een illustratie in een vijftiende-eeuws manuscript van de

34 Dat wil zeggen dat de plattegrond struktureel een relatie met het omlig-

R o m a n d e i a R o s e , een illustratie van een vijftiende-eeuws Italiaans

gende landschap vertoont. Omdat afwisseling een van de thema's van de barok

manuscript over astronomie en geografie met als titel: D e S p a e r a , toege-

is, kunnen de deeltuinen, omgeven door hoge hagen, hoog latwerk en bomen-

schreven aan Georgorio en Lorenzo Datï.

lanen, voor de wandelaar we! een besloten indruk maken, zoals bijvoorbeeld de

13 Bijvoorbeeld het oude dorp Kralingen ten oosten van Rotterdam.

tuinaanleg van Heemstede die sterk besloten tuinruimtes had en vermoedelijk

14 Droogmakerijen onderscheiden zich van polders in hun wijze van afwateren.

geïnspireerd was door de aanleg van de Tuïlerieën in Parijs.

Bij droogmakerijen ligt het buitenwater in principe lager dan het binnenwater,
bij polders is voortdurende bemaling noodzakelijk.
15 Zie voor meer over dit onderwerp: Norbert Elias, Ü b e r
16 Zie: Wilfried Hansmann, G a r t e n k u n s t

den

religieuze bouwkunst.
36 Zie voor meer over dit onderwerp: Wilfried Hansmann, G a r t e n k u n s t

der

Renaissance

u n d d e s B a r o c k , Keulen 1983, p. 70.
17 G e z i c h t

o p h e t h o f t e B r u s s e l , 1558-1560,ets en gravure.

gerestaureerd en tegenwoordig opengesteld voor publiek.

u n d d e s Bar o c k , Keulen 1983.

19 Schilderijen van onder meer Van Hoogstraten, Jan Steen, Bartholomeus

38 Deze elementen kunnen worden beschouwd als voorboden van de land39 De Keukenhof had in 1724 al een Turkse tent. Verder hadden onder meer
Zijdebalen, De Eult en Schaep en Burgh een Turkse tent.

20 Zie voor meer over dit onderwerp: Simon Schama, O v e r v l o e d
cultuur

deeld worden,worden de moestuinen in de Nederlanden kruisgewijs verdeeld.
schapsstijl,

van der Helst, Juriaan Ovens en Herman Doncker.

Gouden

der R e n a i s s a n c e

37 In tegenstelling tot de Franse moestuinen, die vaak diagonaalsgewijs ver-

18 Van Rubens' tuin in Antwerpen is een ets bewaard gebleven. Deze tuin is

O n b e h a g e n , de N e d e r l a n d s e

35 Ook tribuna, presbiterium of absis (van het Griekse hapsis voor boog of
kromming) genoemd vooral gebruikt als halfronde afsluiting van het koor in de

P r o z e ß d e r Z i v i l i s a t i o n , Bern 1976.

in

en

de

40 Prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer, N e d e r l a n d s c h e

tuinen

en

b u i t e n p l a a t s e n , Amsterdam 1946,p.35.

E e u w , Amsterdam 1989, p. 50 e.v.

41 Thera Coppens geeft i n B a a r n s e l u s t h o v e n

21 In feite was het belang van muren al vanaf ca. 1500aan het afnemen door

en

hun

b e w o n e r s , Baarn 1990, p. 55,als fijne groenten die men serveert aan het

de gewijzigde manier van oorlog voeren. De eerste belangrijke renaissancetuin

hof van Willem en Mary: hopspruiten, uitspruitsels van cichorijwortelen, bloem-

op het gebied van de latere Nederlanden was het kasteel van Breda uit 1536.

knoppen van brem, pastinaak, vliertoppen en violen (die ingezouten worden),

22 Zie voor meer over dit onderwerp: Georgina Masson, I t a l i a n

gar-

d e n s , Londen 1966.
maniërisme vaak geassocieerd met een geesteloze nabootsing. Hier is echter
gekozen voor de opvatting dat het maniërisme zowel een navolging als een
voortborduren impliceert, aangezien deze het meest van toepassing is op de
tuinarchitectuur. Zo wordt de Italiaanse tuin van Bomarzo door sommigen ook
wel tot het maniërisme gerekend, terwijl deze moeilijk te vergelijken valt met
bijvoorbeeld het werk van Vredeman de Vries. Het maniërisme is dus niet
zozeer een stijlkenmerk, maar wordt zowel in de betekenis van overbruggingsstijl tussen renaissance en barok gebruikt, als in de betekenis van tegenstelling
van beide. Zie voor meer over dit onderwerp: Arnold Hauser, S o c i a l e
geschiedenis

echter zonder nadere bronvermelding.
42 Zie voor meer over dit onderwerp: B.H. Soulsby, A c a t a l o g u e

23 Van het maniërisme bestaan diverse definities. Ten onrechte wordt het

v a n d e k u n s t , Nijmegen 1975, p. 246-254.

Zie ook noot 24.
Leonardo da Vinci ca. 1495-1498 met die van Het laatste avondmaal van
Tintoretto 1592-1594.
25 jan van der Groen beeldt in D e n N e d e r l a n d t s e n

of

t h e w o r k s o f L i n n a e u s , 1933en K. Hagberg, C. Linnaeus, 1941
(Ned. vert. M. Voss, 1944).
43 In minder recente literatuur tot ongeveer de jaren '60 van deze eeuw
komt men voor deze periode ook de naam rococostijl tegen en voor de periode
na 1810de romantische landschapsstijl. Zie ook: prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer,
Nederlandse

tuinen

e n b u i t e n p l a a t s e n , Amsterdam

1954. P- 3244 Zie voor meer over dit onderwerp: Kieth Thomas, M a n a n d
natural

the

w o r l d , Londen 1983.

45 Marie Antoinette bezat bij haar zomerpaleisje het Trianon een AngloChrnesetuin met kunstmatige heuvels, beekjes, een vijverpartij, tempeltjes,
koepels, een liefdesgrot en boerderijen. Koeien, lammeren, konijnen, gevogelte

24 Vergelijk in dit geval de compositie van Het laatste -vondmaal van

5«

af, ter zijde van de as gelegen en voor een Franse aanleg een ligging op het

en figuranten, gekleed als melkmeisjes, herderinnetjes, maaiers en jagers completeerden de herdersidylle. Zie ook: Stefan Zweig, M a r i e
p. 486 e.v.

Hove-

Antoinette

46 Zie ook: Mario Praz:, I n t r o d u c t i o n ,
proximate

term

' R o m a n t i c ' : an

i n : The r o m a n t i c

ap-

a g o n y , Londen 1933.

69 In 1898 verscheen zijn: T o m o r r o w : a p e a c e f u l

path

to

r e a l r ef o r m dat beroemd zou worden onder de in 1902 uitgebrachte titel

47 Bij dergelijke vergraven tuinen zijn voornamelijk de contouren van de oude

Gardencities

situatie 'verlandschappelijkt'. Dit duidt er nogmaals op dat niet het natuurlijke

70 De lijst bevat in veel gevallen helaas slechts de soortnaam en niet welke

landschap het uitgangspunt vormde. Bijhouwer wijst er op dat met deverland-

variëteit. Het kiezen van de variëteit is juist van belang voor het eindresultaat

schappelijking van uit de krachten gegroeide barokparken veel van het beste wat

en vereist zowel vakkennis als artistiek inzicht van de tuinbezitter of tuinman.

ooit op tuinarchitectuurgebied in Nederland bestond te niet werd gedaan.
Naar zijn mening paste de rechtlijnige aanleg veel beter in het vlakke landschap
dan de landschappelijke.

of

tomorrow.

71 Tuinontwerpen zijn bekend van onder meer de architecten M. de Klerk,
K.P.C,de Bazel,J.P. Fokker, A.P. Smits en j.J. Brandes.
72 Voor bezoek aan privétuinen raadplege men de jaarlijkse 'open dagen'

48 Het Chinese woord (karakter) voor landschap betekent eigenlijk: bergen en
water. In de Chinese landschapsarchitectuur is het nabootsen van bergen en
water dus essentieel.

aankondigingen van regionale tuinclubs en de Nederlandse Tuinenstchting te
Amsterdam.
73 Een funktionalistisch gebouw of een funktionalistische tuin wordt vaak

49 Een voorbeeld hiervan zijn de ontwerpen voor het Willemsplantsoen in

verward met een functioneel gebouw of een functionele tuin. Bij het eerste

Utrecht (1843) van J.D. Zocher jr. en het Kenaupark te Haarlem (1868) van

spelen de (esthetische) idealen van de funktionalisten een rol en is er sprake

j.D. Zocher jr. en L.P, Zocher. In het noorden van het land worden de walplant-

van een artistiek proces.

soenen in Leeuwarden (L.P. Roodbaard), Deventer (L.A. Springer) en Kampen
(L.A. Springer) ontmanteld en ingericht als park.

74 W.C.j. Boer schrijft over zijn eerste kennismaking met de BNT-leden:
'(...) I have a lively impression of agroup of colleagues who were brought up

50 Zie voor meer over landschappelijke veranderingen tussen 1778 en 1848:
Auke van der Woud, H e t l e g e l a n d , d e r u i m t e l i j k e

orde

v a n N e d e r l a n d , 1 7 9 8 - 1 8 4 8 , Amsterdam 1987.

on the basis of defensive and negative reactions to the outside world.
TheAssociation lacked an ideological undercurrent, furnishing it with sufficient
political conviction or economic opportunism to respond to new developments
in architecture and town planning.' Zie: W.C.J. Boer, C h a n g i n g

51 Eenvoorbeeld hiervan is het door de Drentse Maatschappij voor
Weldadigheid opnieuw aangeplante Sterrebos met Douglas- en Hemlocksparren

in

(ca. 1818).

N et h e r I an d s ,in: M.). Vroom/).A.H. Meeus, L e a r n i n g

5* Deze stijl wordt ook wel rijpe landschapsstijl of romantische landschapsstijl genoemd. De periode valt ongeveer samen met het werk van j.D.Zocher jr.
5î Om het grazende vee in het zicht en binnen de grenzen te houden maakte
men gebruik van hoogteverschillen of in greppels verborgen afrasteringen en

Urban

Landscape Architecture

in

Ideals

the
from

R o t t e r d a m p. 46.
75 Het Groene Vingerplan kreeg in 1924op het internationaal stedenbouwkundig congres in Amsterdam in Nederland bekendheid door de voordracht
P a r k s a n d p l a y g r o u n d s van de Amerikaan H.V. Hubbard, hoogle-

keermuren, zogenaamde a-ha's of ha-ha's. In Nederland worden dit vaak aan

raar landschapsarchitectuur. Het idee werd onder meer toegepast door de archi-

het oog onttrokken sloten.

tecten H. Wright en C. Stein in een plan dat zij ontwikkelden voor de

54 De meest bekende was de Engelse boerderij Wooburn in Weybridge van

Amerikaanse stad Radburn.

Philip Southcote.

76 Deze vakgebieden kregen in Wageningen, sinds in 1936 J.T.P. Bijhouwer

55 Repton {1752-1818) is een voorloper van de gemengde stijl. Zie gemengde
stijl.

L.A. Springer als vakdocent aan de Landbouw Hogeschool had opgevolgd,
steeds meer betekenis.
77 Een voorloper van dit woongroen, is de gemeenschappelijke tuin, waarvan

56 De Engelse tuinarchitect J.C. Loudon (1783-1843) beweerde dat
— as agarden is awork of art and ascene of cultivation, every plant or tree

Mien Ruys er verschillende ontwierp. Verschillende architecten die nog niet in

placed in it should be so placed as never to be placed there by nature or

strokenbouw werkten,zoals Van Loghem in Haarlem propageerden toch al,

accident or as to prevent the practices of cultivation being applied to it."

met wisselend succes, het gemeenschappelijk gebruik van een terrein.

57 Een voorbeeld van een villapark op een voormalig landgoed is het villapark

78 Mien Ruys bezocht Gertrude jekyll in 1929.
79 Deze manier van buiten exposeren werd ingevoerd door kunstenaars ais

Duin en Daal te Btoemendaal, dat vanaf 1889 met medewerking van
L-A. Springer ontwikkeld werd op de voormalige buitenplaats Duin en Daal,

Brancusi en Moore en leidde ten slotte tot het aanleggen van beeldenparken

ontworpen door J.D. Zocher jr. Een voorbeeld van de ontwikkeling van voorheen

als die op de Hoge Veluwe.

onbeduidende dorpjes op onvruchtbare gronden, is de expoitatie van

80 Zie noot 72.

Aerdenhout en Wassenaar vanaf ca. 1910.

8i Mien Ruys verzette zich in dejaren '60 openlijk tegen onmenselijke hoog-

5« Zie voor meer over dit onderwerp: Brent Elliott, V i c t o r i a n

gar-

bouw die zo maar temidden van onduidelijk groen leek geplant.
82 Eén van de belangrijkste initiatiefnemers hiervan was de Delftse ontwerper

d e n s , Batsford 1986.
59 In Nederland is het L.A. Springer die behoud en inpassing van oude regel-

j . Vahl.
83 "De architectonische manier van denken in Delft en de landschappelijke

matige stijlen bepleit.
«o L.A. Springer was uitgesproken tegenstander van de rotstuin, die hij

aanpak in Wageningen zijn dermate uit elkaar gegroeid,dat er sprake is van

'onnatuurlijk' noemde.

een verstoorde communicatie", Jos jonkhof in: D e b e o o g d e

01 Titel van een naar een roman omgewerkt toneelstuk van Alexandre Dumas
02 Genoemde jaartallen slaan terug op de negentiende-eeuwse toevoegingen.
**3 De boerenstijl is een nieuwe stijl die men niet dient te verwarren met de
°orspronkelijke geometrische voortuinen van kapitale boerderijen die teruggaan
°P de classicistische tuinarchitectuur, zoals bijvoorbeeld in de Lopikerwaard.
4 Deeerste Engelse villa met een vrije plattegrond was Strawberry Hill van

" e Engelsman Horace Walpole. tussen 1753en 1776verbouwd in neo-gotische

ver-

' V o o r b e e l d p l a n n e n ' , Peter

85 Deze stroming wordt door Han Lörzing in:V a n B o s p l a n

tot

F Io r i ad e aangeduid als: postromantiek. Deze term wordt hier bewust vermeden omdat de term enerzijds suggereert dat zij op de romantiek volgt, wat
niet het geval is, en anderzijds Lörzing een relatie legt naar de belevingswereld
van de romantiek. Eerder nog zou een relatie tussen het barokpark met zijn
attracties en het moderne educatieve attractiepark te leggen zijn.
86 Winnend ontwerp voor herinrichting van het landelijk gebied naar aanlei-

stijl.
ö

van het p r o j e c t

van Saane en Anja Guinée, De Blauwe Kamer, dec. 1992.

fils uit 1848 dat zeer populair was.

6

nieuwing

5 Een belangrijke Engelse vertegenwoordiger van de villabouw in traditio-

ding van de in 1985 uitgeschreven prijsvraag van de EoWijersstichting.

nele stijl was de architect Edwin Lutyens, die veel samenwerkte met Gertrude

De inzenders (Dick de Bruin, Dick Hamhuys, Lodewijk van Nieuwenhuijze,

Jekyll.z\e voor meer over dit onderwerp: Jane Brown,G a r d e n s

of a

Willem Overmars, Dirk Sijmons en Frans Vera) introduceerden een raamwerk

Lutyens'

van laagdynamische functies (natuur) en een invulling van hoogdynamische

Golden
P

a r

a f t e r n o o n , the story

of Edwin

n e r s h i p w i t h G e r t r u d e Je ky I 1,1982.

*>6 Wanneer in een cottagetuin veel 'wilde' planten zijn gebruikt, spreekt men

functies (landbouw). Ooievaar is vooral bekend geworden door de voorstellen
om winterbedden van rivieren weer vrij te geven voor de natuuur.

ook wel van 'Wilde tuinstijl'.
6

7 Mogelijkerwijs hebben pachters en personeel bij het ruimen van classicisti-

sche tuinen de uit de mode geraakte (gesnoeide) taxussen en buxussen in hun
e,

gen cottagetuinen geplaatst.

68 De belangrijkste stimulator voor de herinterpretatie van Nederlandse
traditionele bouwstijlen was H. van der Kloot Meijburg, die talloze boerderijen,
schuren en andere (anonieme) bouwwerken vastlegde door middel van schetsen en foto's.
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