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"Onderzoek alle dingen, maar: Blijf je zelf." Ziehier in
een enkel zinnetje alles wat den nestor onzer tuin-architecten
en dendrologen bijna volkomen teekent. Van mijn jongensjaren af heb jk dezen merkwaardigen mensch gekend. steeds
bezig met méér te weten, dus bezig te werken en kenn~s te ver..
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~amelen en evenzeer tijd nóch moeite schuwende die kennis
aan anderen. dien hij dit waardig keurde. mede te deelen.
Zooals ik in mijn studententijd. in het eerste decennium van
deze eeuw. hem mocht ontmoeten. pratende over de boom en
en struiken en kruiden in onze omgeving in Haarlem en

excursies der Ned. Nat. Bist. Ver. aldaar leidende - toen
dus al een man van een vijftig jaren - zoo vond ik hem in
1.925 terug als Voorzitter der NedcrIandiche Dendrologische
Vereeniging en zoo mocht ik hem gisteren nog ontmoeten na
een inspectie-tocht door hem van enkele dagen op Oostereng in Bennekom en een dag in de bosschen van OranjeNassau's Oord in Renkum. Steeds nog frisch en 'l'onter en
vol belangstelling en toen ik hem vroeg. of ik hem deze
week nog in Haarlem kon spreken. was er alleen maar een
uurtje op den Donderdagmiddag. Want - en dit is voor
mij het grootewonder - deze 80~jaiige staat nog midden
in het leven. niet alleen door zijn belangstelling. maar ook
door zijn daden. Nog steeds heeft hij bij velen. zoowel par-·
ticulieren als gemeentelijke instellingen. het persoonlijk toe-

zicht op de ontwikkeling van wat vroeger door hem ontworpen en aangelegd werd en' nog steeds entameert hij
nieuwe werken. Scheppingsdrang. werklust. belangstelling en
daardoor critiek zijn nog onverflauwd.
Voor de lezers van ons tijdschrift zij het mij vergund
enkele data en feiten uit dit lange. arbeidzame leven naar
voren te brengen.

Geboren in 1854 als zoon van den bekenden schilder
C 0 r nel i s S p rin g er. bracht hij zijn jeugd in Amsterdam door. Van 1871-1874 bezocht hij het Instituut Linnaeus aldaar. waar hij in den tuinbouw werd opgeleid. Van
dien tijd van hard werken en veel practijk vertelt hij gaarne.
Naast het toeken-onderwijs. dat hij hier ontving. leerde hij
nog teekenen van zijn oom, W. S p rin 9 e r, die architect
was, en daarnaast ook schilderen van zijn vader. Zijn eerste
werk is geweest: de aanleg Vên den tuin van zijn ouders.

Tot 1878 werkte hij bij de firma H a I ver hou t te Nieuwer-Amstel als tuin-architect en maakte voor haar de ontwerpen van door- de firma aangenomen aanleg van tuinen
en parken. Deze eerste .. baas" van den heer S p rin g e r
is kort geleden overleden en heeft dus van de volle ontplooiing van· de gaven van zijn toenmalig en medewerker
kunnen genieten.
Na een poging in 1878 om in de plantsoenen en parken
van Parijs te mogen werken, welke poging als zoodanig

mislukte. doch waardoor hij in staat gesteld werd o.a. het
werk van L e N ö t reen andere Fransche landschaparchitecten te zien. kwam S p rin g e r weer in Holland
terug. Hij was met een aanbeveling, een "kruiwagen", naar

Parijs gegaan; daarna heeft hij het aldoor zonder kruiwagens
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gedaan en is ondanks dat, steelis aan het werk gebleven en
kon zoo "zich zelf zijn".
In 1878 kreeg hij zijn eerste werk en wel van den heer
Rei 9 erin Lunteren, voor wie hij een groot bosch-complex
- het zoogenaamde Flster-bosch - aanlegde. Een groot
deel van dit bosch was verleden jaar volwassen en is weer
gekapt; dus hier gelukkig niet de vervulling van het spreekwoord: "Boompje' groot, plantertje dood". Enkele grepen
uit zijn veelomvattend ,werk mogen hier volgen: 1884 Elswout bij Baarlem (onvoltooid). verder de Beek, Bloemendaal: het Rijstenborger Park bij Deventer in 1887, waarvoor
hij nu nog adviseur voor de gemeente is : in de oorlogsjaren
(1914-1918) legde hij ook het Deventer-bosch en de begraafplaats aan. In 1890 schiep hij de begraafplaats in Hilversum. Bij de prijsvraag voor het Oosterpark in Amsterdam
kreeg Sp rin g e r den eersten prijs en kreeg in 1894 ook
de uitvoering; in 'dienzelfden tijd werd door hem naar zijn
ontwerp de Ooster-begraafplaats aangelegd.
Nu gaat het cresendo. Steeds worden nieuwe werken
van hem uitgevoerd. Daaronder zijn vele begraafplaatsen
en door de ontmanteling der vroegere vestingen ook vele
parken om groote steden, zooals het Wilhelmina Park van
Breda; het park te Tilburg, te Rijssen, Meppel, Groningen,
Schoonhoven, Coevorden, Maastricht, Arnhem, Nijmegen,
Kampen, Zaltbommel, Goes en nog enkele meer. Daarnaast
bestaan er in vele der gemeenten van ons land grootsche

uitbreidings-plannen, door, den heer Sp rin g er ontworpen,
waarmede in de toekomst rekening gehouden zal worden.
- Verder reorganiseerde hij met beleid en kennis en met
eerbied voor het bestaande, doch met een open oog voor
toekomst-mogelijkheden den Hout bij Haarlem 1901, den
Alkmaarder Hout en het Bloemendaalsche bosch. Wie een
schoonen, gaven indruk van de opvatting van werken van

S p rin g er, van het handhaven van de groote lijn naast
het verzorgen van de détails wil hebben, bezie het Villapark
Duin en Daal bij Bloemendaal.
Een zijner laatste groote werken is de aanleg van den
beroemden Zeeweg van Overveen naar Zandvoort. Laat ik
met die enkele grepen uit de _vele werken, door hem aangelegd, volstaan. Zoowel op boschbouw- als op tuinarchitectuur-gebied heeft hij ons veel gegeven. Niet altijd werd
hij begrepen, maar steeds bleef hij zijn doordachte opvatting
getrouw, hij bleef "zichzelf".
In 1897 werd hij' benoemd tot leeraar in Tuin-architectuur
in Wageningen en' ontwierp den aanleg van het destijds
slechts 1Yz ha groote arboretum. In 1910 werd hij benoemd
tot adviseur van de gemeente Haarlem. Dien storm-tijd heb ik
mede gemaakt. Veel miskenning, moest S p rin g e r hier doormaken, doch hij vond steeds den steun van den toenmaligen
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Burgemeester B 0 ree I va", H oog e I a n den achter zich.
Toen bij diens opvolger dien steun tegen betweterij uitbleef.
nam Sp rin g er zijn ontslag uit den dienst der gemeente:
hij bleef zichzelf. .
Naast landschaps-architect is Sp rin g erin de eerste
plaats dendroloog en als zoodanig heeft hij geen evenknie
iil de lande. Zijn bekendheid als zoodanig gaat. evenals die
van tuinarchitect. tot ver over de landsgrenzen.
Toen dan ook de fam. Gel d e,r man een arboretum
wilde stichten. werd zij daarbij geraden en geleid door den
jubilaris en het tegenwoordige "Arboretum Poort-BuIten"
legt getuigenis öf van zijn kennis van en liefde voor boomen
en struiken. Een eere-saluut zij hier op zijn plaats aan wijlen
mevrouwen den heer" Gel der man. Dit Arboretum loopt
gevaar! Mogen er middelen en wegen gevonden worden
het in de toekomst te doen behouden voor land en volk en
moge de verzekering van dit behoud een der schoonste; huldeblijken zijn op den aanstaanden feestdag.
Talloos zijn de door S p rin g er geschreven artikel.:!
als tuin-architect en als dendroloog. Hij werd de eerste voor_
zitter der in 1925 opgerichte Nederlandsche Dendrologische
Vereeniging. Nog altijd is hij op onze vergaderingen en onze'
excursies metterdaad aanwezig. Met Val c ken ier S urin 9 a r en anderen stelde hij o.a. de N ederlandsche naamlijst op voor de boomen. in den boschbouw gebruikt.
Enorm zijn de door hem gemaakte verzamelingen en wel

het meest die dendrologisch gebied. Een groot herbaruim.
een uitgebreide vruchten . . en zaden-"collectie naast een groote

bibliotheek van -I- 1400 werken waren naast zijn onuitputtelijk geheugen steeds de bronnen voor zijn mededeelingen.
Wie hem wil leeren kennen. bezoeke hem in zijn werkkamer.
Uit elk ding hier spreekt de arbeidende mensch !
In 1925. dus in zijn 70ste levensjaar behaagde het H. M.
de Koningin hem te benoemen tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Iemand. die zóóveel van' zichzelf eischte. bijna 70 jaar
van de bijna bereikte 80 arbeidde zoolang het dag was en
daarvoor ook avond en nacht niet schuwde. is natuurlijk
ook veeleischend voor anderen en fel in de beoordeeling
van tekortkomingen. Mogen de door zijn kritiek getroffenen
zich bewust maken: S p rin g e r deed het voor de zaak
die hem lief was. meestal met recht en altijd met volle overtuiging. Moge hij dezen aanstaanden feestdag in vollen vrede
en gezondheid te midden van hen. die hem lief zijn. kunnen
doorbrengen! .
Wageningen. 20 Dec. 1934.
Voor ons tijdschrift schreef de heer Sp rin 9 e r 17 artikelen. Het is ons een behoefte onzen tachtigjarigen medewerker onze oprechte gelukwenschen aan te bi~den. Red.

11'

, .. '''1

