HET ONDERWIJS IN TUINARCHITECTUUR
EN TUINKUNST AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN
DOOR

H. F. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.

A. CULTUUR EN TUINKUNST.
INLEIDING.
Nu de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
tot Hoogeschool verheven is, acht ik het ten, zeerste gewenscht, de positie aan te geven, die het vak tuinarchitectuur
aan die Hoogeschool m.i. zâl moeten of kunnen innemen.
Hierbij zullen wij steeds op twee vragen antwoord moeten
geven, alnaarmate of wel de tuinkunst — of wel eene
andere bepaalde studierichting of een ander studievak
de belanghebbende rol speelt. Wij zullen ons dus steeds
moeten afvragen: i°. Welk belang heeft de tuinkunst bij
eene zekere studierichting of bij een bepaald vak? 2°. Welk
belang heeft die studierichting of dat vak bij het onderwijs
in tuinarchitectuur en tuinkunst?
Voordat ik echter overga tot het beantwoorden van die
vragen, (waarbij ik achtereenvolgens de hoofdstudierichtingen landbouw, boschbouw, tuinbouw en tuinkunst zal
behandelen), zou ik gaarne een kort overzicht willen geven
vandenontwikkelingsgang,diendetuinarchitectuur als leervak
gevolgd heeft tijdens de achttien jaren, gedurende welke ik in
Wageningen als leeraar in dat vak werkzaam ben geweest.
Ik acht dit noodig, omdat het vak tuinarchitectuur zich
gedurende al die jaren onafhankelijk en vrij, — maar
daardoor ook min of meer onopgemerkt, — heeft bewogen
langs eigen, zelfgekozen wegen, daarbij grootendeels gesteund door eigen wil en eigen kracht.
In 1900, toen ik als leeraar aan de Middelbare Tuinbouwschool benoemd werd, was de toestand alzeer weinig
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hoopvol. Het vak tuinarchitectuur werd in Wageningen
even weinig gewaardeerd als in Nederland zelf. — Onbekend
maakt nu eenmaal onbemind. — Verheffing van het vak
was m.i. echter alleen mogelijk door verspreiding van
kennis. En daarbij moest ik met mijzelf beginnen. Hierdoor
was ik gedwongen tot het besluit, voortaan de praktijk
slechts uit te oefenen, voorzoover het noodig was, om het
gevaar, te theoretisch te worden, uit te sluiten. Ik kon
dit met destemeer gerustheid doen, daar mijn voorganger,
de Heer LEONARD A. SPRINGER al zijn krachten kon geven
voor de practische uitoefening van ons vak. Voor zelfstudie
ontbraken echter de daartoe noodige hulpmiddelen (boeken
enz.) zoo goed als totaal. En toch kon ik alleen door
daadwerkelijke bewijzen aan de Regeering de mogelijkheid verschaffen, mij te steunen. Gelukkig echter was
levend plantenmateriaal in Wageningen, Arnhem en elders
voldoende voorhanden. Mijn boek „Boomen en Heesters,"
in 1908 verschenen, is dan ook een in boekvorm neergelegd resultaat van eigen studie. En van toen af was het
mij, ook door den geleidelijk toenemenden en door mij
dankbaar aanvaarden steun der Regeering (studiereizen, hulpmiddelen enz.) mogelijk, te trachten, niet alleen stap voor
stap de opgaande ontwikkeling van onze school te volgen,
maar tevens ook op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het vak in binnen- en buitenland.
In 1900 achtten velen nog één tuinarchitect voor Nederland voldoende. In eene in 1917 belegde vergadering van
oudere en jongere tuinarchitecten, (o.a. vier oudleerlingen
van onze school*)), kwam men echter tot het besluit, dat
het aantal Nederlandsche tuinarchitecten, (zuivere beoefenaars van het vak), nog veel te gering is. Het deed mij
toen dus genoegen, mede te kunnen deelen, dat bij de
instelling van de vijfjarige studie de Afdeeling Tuinbouw
gesplist was in zes hoofdrichtingen, nl. i°. Warmoezerij
en fruitteelt, — 2°. Bloemisterij en bollenteelt, — 3 0 . Boomteelt, — 4 0 . Tuinarchitectuur, — 5 0 . Technologie, — 6°.
Phytopathologie.
Indien men mijzelf de vraag stelt, of zulk speciaal
onderwijs in tuinarchitectuur recht van bestaan heeft in een
') Hiervan was één leerling van mijn voorganger, den Heer
LEONARD A.

SPRINGER.
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land van beperkte oppervlakte als Nederland, dan beantwoord ik die vraag zonder aarzeling bevestigend.
' Want het aanleggen van parken en tuinen is als uitgeoefend beroep internationaal. Mannen als E D . ANDRÉ,
L. FUCHS, PETZOLD, A. DUCHÊNE, enz. hebben gewerkt in
geheel Europa. Juist omdat de tuinkunst in zoovele andere
vakken wortelt, — juist omdat de tuinkunst gelijken tred
houdt met de ontwikkeling zoowel van de natuur- als
van de cultuurwetenschappen en tevens verband houdt met
andere kunstrichtingen, zooals schilderkunst en bouwkunst,
— treft men in Europa tot dusver slechts weinig centra aan
van speciaal tuinkunstonderwijs, — en zal een internationaal
centrum van onderwijs in de tuinkunst gevormd kunnen of
moeten worden in een land, waar het onderwijs in f r a a i e
k u n s t e n , c u l t u u r en t e c h n i e k tot hooge ontwikkeling
gebracht is. En meer en meer zal zulk een centrum noodig
zijn, daar de tuinkunst in onzen modernen tijd meer en
meer doordringt in het sociale leven, zoowel van den particulier als van de gemeenschap. In dat opzicht is het zeker
een teeken des • tijds, dat in tijdschriften als: T H E STUDIO,
DECORATIEVE KUNST, STäDTEiuu, aan de tuinkunst eene
ruime plaats wordt ingeruimd.

I. L A N D B O U W EN TUINKUNST.
Van uit een zuiver materialistisch standpunt beschouwd,
heeft de landbouwer geen belang bij het bezit van eenige
kennis van de tuinkunst. Men zou dan zelfs de tuinkunst,
(alsuiting van weelde)en de land-ofweidebouw, (met opbrengst
als hoofdgedachte), scherp tegenover elkaar kunnen stellen.
De tuinarchitect daarentegen zal wel degelijk belang
hebben bij de landbouwstudie, daar het extensieve cultuurlandschap, (bouwland of weide), dikwijls een onderdeel vormt
van groote landschapsparken, zooals bijv. Twickel bij Delden.
Verfraaiing van dit landschap zonder de opbrengst daarvan
te verminderen, is dan echter dikwijls vereischt. Voor de
uitoefening van deze l a n d b o u w k u n s t , waarop wij in het
volgende hoofdstuk in verband met de b o s c h b o u w k u n s t
terugkomen, is het echter vóór alles noodig, zich van de
verschillende typen van het extensieve cultuurlandschap,
zooals zij zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld,
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een goed begrip te vormen. Want verfraaiing staat in dit
geval meestal gelijk met het terugbrengen van het cultuurlandschap tot zijn eenvoudigsten en zuiversten vorm.
In dit verband zijn o.a. de volgende feiten te vermelden:
VÓÓR 500. — Nederland is nog, (behalve vooral in
Zuid-Limburg), dank zij den geringen invloed der Romeinen, als een ideaal parklandschap te beschouwen, met rijke
flora en fauna en waar de voorposten van het Duitsche
woud te kampen hebben met heide, hoog- en laagveen
en weidegewassen, met den zeewind en met overstroomingen. — Terpdorpen der Friezen.
500—800. — In Zuid-Limburg boerderijen gesticht op
de grondvesten der Romeinsche villa's. — Op de geestgronden vormen zich de markgenootschappen der Saksers
en Franken. — Ontstaan van het ,,eng-, esch- of enklandschap", waarvan de eerste vorm een samenweving
was van bosch, weiland en bouwland. (In 1886 vond men
in Nederland nog 36000 H.A. onverdeelde markgronden).
816. — Kapittels der Kanunniken in Utrecht. —
Nawerking van de voorschriften van Karel de Groote.
— Verbeterde cultuurmethoden. — Eenheid van maat,
(de Koningsroede).
1100—± 1250. — De Sistersienser kloosters, gesticht
in onbewoonde streken en middelpunten vormend van de.
ontginningen der woeste gronden, (bosschen en veenen).
— Verdwijning der bosschen, behalve in de omgeving
van boerderijen en dorpen en bij de kasteelen, (jachtterreinen).— Landschapstype der lage veenstreken, (lange,
smalle perceelen). — De eerste zeedijken en bevordering
der veeteelt door de Praemonstratensers.
1277 tot in 1525. — Vorming van de Dollart en van
uitgestrekte meren in N.-Holland.
Vanaf 1331.— Dichtslibbing van het Tjerkwerdermeer
en van dé Middelzee in Friesland.
1308—1327. — Bedijking van IJssel, Maas en Waal.
1357—1400. — Bedijking der binnenwateren en meren.
15de eeuw. — Uitvinding der watermolens. — Kleine
droogmakerijen.
1520—1594) Droogmaking der Hollandschemeren
1607—1650> en vorming van het typische Hollandsche
1842—1881 ) polderlandschap.
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Studie van landhuishoudkunde is dus voor den aanstaanden
tuinarchitect vereischt. En dit vooral ook, omdat men juist
in Nederland niet alleen, (zooals uit de bovenaangehaalde
feiten blijkt), het extensieve cultuurlandschap zich ziet ontwikkelen uit het natuurlandschap, — maar tevens het
Oud-Nederlandsche renaissancepark ziet ontstaan uit het
cultuurlandschap.
Van uit i d e a l i s t i s c h standpunt beschouwd, zou dus
de ontwikkelde landbouwer ook voor de tuinkunst niet
onverschillig moeten zijn.
Met de bovengeschetste ontwikkeling ging echter de
ontwikkeling gepaard van de l a n d e l i j k e b o u w k u n s t . Vooral juist de studie van deze ontwikkeling leert
ons de harmonie begrijpen, die tusschen boerenwoning en
omgeving bestaat. De Germanen vestigden zich liefst op
plaatsen, ,die overeenkwamen met de streken, waar zij
vroeger gewoond hadden. Hunne, (toen nog zeer eenvoudige), woningen harmonieerden dus ook met het nieuwe
landschap, waarin zij geplaatst werden. Alnaarmate nu die
omgeving.zich wijzigde in de loop der eeuwen, heeft ook
het boerenhuis veranderingen ondergaan. Ook nu nog is
het de boerenbevolking aangeboren, om harmonie te brengen tusschen woning en omgeving. Niet alleen de uiterlijke vorm van de woning, (bodem- en luchtlijn), maar ook
de materialen, die voor den opbouw gebezigd worden,
hebben hierbij invloed. Nog altijd worden zoowel de dorpen als de alleenstaande boerderijen door geboomte omgeven. In de verschillende streken van ons land vindt men
bij de daar voorkomende woningtypen meestal ook de
daarbij passende soorten, zooals berk, grove den,jeneverbes, hulst, taxus, vlier, eik, linde, iep, wilg enz. — In den
laatsten tijd verdwijnen de oorspronkelijke woningtypen
meer en meer en maken plaats voor gebouwen zonder
eenige kunstwaarde. D.w.z., dat in ons land het materialisme het idealisme dreigt te vernietigen. En men vergeet
hierbij, dat niet alleen de boerderijen maar ook onze
molens, bruggen enz. uitingen zijn van Nederlandsche volkskunst. De tentoonstelling te Antwerpen in 1915 had dan
ook tot doel, bij de aanpassing van de landelijke architectuur aan de moderne bedrijfseischen en aan het moderne
bouwmateriaal zooveel mogelijk voort te bouwen op de.
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bestaande vormen. Men beoogde dus eene vereeniging
van praktische en aesthetische eischen. Hierbij speelt echter, zooals uit het bovenstaande blijkt, ook de omgeving
eene voorname rol. (Wij komen hier later op terug). —
Het studievak landelijke bouwkunst is dus niet alleen van
belang zoowel voor de praktische als voor de aesthetische
vorming van den aanstaanden landbouwer ; — maar tevens
wordt hierdoor een basis gelegd voor het speciaal onderwijs in tuinarchitectuur. Want wij vinden in de onmiddellijke omgeving van de boerenwoning niét alleen de boomgroepen als herinnering aan het vroegere woud, — maar
ook moes- en bloementuin.
Landhufshoudkunde en landelijke bouwkunst, mits niet op zuiver
materialistische wijze behandeld, zijn dus twee ware landbouwvakken, die, door speciale leerkrachten onderwezen,
ook voor den aanstaanden tuinarchitect van belang zijn.
De l a n d e l i j k e b o u w k u n s t is eene uiting van
v o l k s k u n s t . Deze volkskunst vindt men echter tevens
in de. inwendige inrichting van de woning, in de wagens
en werktuigen, in de kleeding, enz. De landbouwer is
als het ware samengegroeid met zijn bedrijf, met zijn
erf en met zijne landerijen. Het onbewuste natuurgevoel,
dat bij PALIETER in het prachtwerk van TIMMERMANS bewust is geworden, de onverwoestbare levensdrang en
levenskracht, waardoor de zuivere kern onder den ruwen
bolster behouden blijft, ziedaar de grondslagen, vanwaaruit de nationale landelijke volkskunst zichontwikkeld heeft
en waarvan men de weergave ook vindt in de meesterwerken van MILLET en van onze Hollandsche schilders,
zoowel van die van onze gouden eeuw en vroeger als
van de landschapschilders van den modernen tijd.
Aan de nationale landelijke volkskunst zal dus de landbouwhoogfeschool recht moeten wedervaren. Want de stoffelijkevooruitgangvandenboerenstandmoetniet vernietigend,
maar juist opbouwend werken op de ontwikkeling van
onbewust in bewust natuurgevoel. Het doordringen van
het innerlijk aesthetische leven in het speciale landbouwonderwijs, d us h e t in st e l i e n v a n de v o l k s k u n s t als
l e e r v a k , (liefst in de propaedeuce als grondieggend vak,)
is echter ook van groot belang voor het onderwijs in de
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tuinkunst. Want niet alleen kan de tuinkunst zich slechts
goed ontwikkelen in een land, waar het algemeene, nationale
kunstgevoel zich openbaart. Tevens zal de tuinkunst zich
als studievak eerst goed thuisvoelen in eene inrichting van
onderwijs, waar naast het materialisme ook het idealisme
gehuldigd wordt. Dit laatste is echter vooral voor het
landbouwonderwijs zelf van overwegend belang. En daartoe
is het . niet voldoende, dat de Nederlandsche landelijke
volkskunst, (naast de Indische volkenkunde), een onderdeel
van dit onderwijs vormt. Deze volkskunst zal ook moeten
doordringen in gebouwen en omgeving en in de leslokalen,
— echter niet in den vorm van museum, — maar in- en
uitwendig, (constructief en ornementaal), een integreerend
deel uitmakend van het geheele, aan het speciale landbouwonderwijs gewijde gebouwencomplex, de omgeving
inbegrepen. Dan alleen zal er een atmospheer ontstaan,
waarin de ware landbouwer zich thuisvoelt. Dan alleen zal
de Landbouwhoogeschool nog meer dan tot dusver landbouwers en landbouwleeraren kunnen vormen, die niet
vreemd staan tegenover het zieleleven van den boerenstand.
Ziehier dus de onafhankelijke werkkring van groote
beteekenis, weggelegd voor den docent in „handteekenen",
dietevensals fljnvoelend kunstenaar en als schilder bijzondere
studie gemaakt heeft vandevolkskunstenvan de „landelijke"
schilderkunst. Nationale kunst! Dus geen vreemde kunst!
Maar wel eene voortarbeiding op de aesthetische kiem,
die in iederen geboren landbouwer sluimert!
Wij leggen hier dus den nadruk op de samenwerking van
den docent in „volkskunst", (meubileering van de gebouwen)',
den docent in „landelijke bouwkunst', (de gebouwen zelf) en
den docent in „tuinkunst", (omgeving van de gebouwen.)
II. B O S C H B O U W EN T U I N K U N S T .

Ook bij het onderzoek van het verband tusschen boschbouw en tuinkunst zullen wij ofwel een materialistisch, ofwel een idealistisch standpunt moeten innemen.
In het eerste geval zullen wij zelfs eene nog scherpere
tegenstelling opmerken dan bij de landbouw, juist omdat
,,het bosch" zoowel van de boschbouwstudie als van de
studie van den aanstaanden tuinarchitect een integreerend
deel uitmaakt. Bij de boschbouw heeft men echter te doen
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met het c u l t u u r b o s c h , waar niet alleen bij de soortenkeus, maar ook bij de verpleging zoowel van het geheele
bestand als van iederen boom afzonderlijk, hoofdzakelijk
geldelijke opbrengst beoogd wordt. Bij het kunstmatige
natuurbosch van den tuinarchitect wordt daarentegen met
geldelijke opbrengst weinig of geen rekening gehouden.
Schilderachtige groeiwijze wordt dus niet alleen toegelaten,
maar zelfs beoogd. Kunst en ongerepte natuur zijn hier vereenzelvigd. De soortenrijkdom van boomen eerste en tweede
grootte, heesters en kruidachtige gewassen ishier onbeperkt.
Verpleging en soortenkeuze zijn dus bij beide studierichtingen geheel uiteenloopend, zoowel uit technisch als
uit aesthetisch oogpunt beschouwd. — Toch zal de tuinarchitect van het wezen van het cultuurbosch op de hoogte
moeten zijn, daar hij dikwijls aan een cultuurbosch een
meer natuurlijk aanzien moet geven. En tevens zal hij
evengoed als de bosehbouwer op de hoogte moeten zijn
van de z i e k t e n en v a n d e v i j a n d e n , die de woudboomen bedreigen.
Vanuit een maatschappelijk en idealistisch standpunt
beschouwd, wordt de hierboven geschetste tegenstelling
echter minder scherp.
Het maatschappelijke treedt vooral op den voorgrond,
als de bosschen tevens dienen als j a c h t t e r r e i n . Dan
zal de materialistische hoofdgedachte min of meer op den
achtergrond geraken. Het bosch zal dan min of meer het
oeroude type van het hieronder nader te beschrijven „Hudewald" moeten benaderen.
Tevens echter is de ware bosehbouwer evenzoo samengegroeid met het bosch — als de landman met zijn land
en veld. Hierbij moeten wij niet voorbijzien, dat een boom
(en vooral een zich steeds verjongend bosch) een längeren
levensduur heeft dan de mensch. Wij zouden hier de vraag
kunnen stellen: — Moet de bosehbouwer zich vöór alles
houtleverancier voelen — of wel zich onafscheidelijk gebonden achten aan het bosch en het boschleven ? — PFEIL
schreef in de „Kritische Blätter" 37 II, blz. 137, in een
artikel, getiteld : — „Das Wissen thut's nicht allein, wenn
die Liebe fehlt," o.a. het volgende:
„Die wahre Liebe zum Walde gehet aber immer Hand
„in Hand mit derjenigen zu den Menschen. Es ist die
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„innige Teilnahme an dem Gedeihen der Bäume und des
„Waldes, das Streben, dies um der Bäume selbstwillen zu
„förderen, und die Bereitwilligkeit, jedes persönliche Opfer
„dafür zu bringen, jede Beschwerde und Mühe dazu zu
„übernehmen. — Bei Forstleuten, denen die Liebe zum
„Walde fehlt, kann das gröszte Wissen diesen Mangel nicht
„ersetzen, sie werden ihre Augen nicht selbst überall haben.
„Die pflichtmässigen Stubenforstwirte gestalten gewöhnlich
„die ganze Forstwissenschaft bureaukratisch."
In het hieronder genoemde boek van KRAUSE wordt als
grootste sieraad van een land genoemd: „Eine gesunde,
kräftige, schöne, lebensfrohe Bewonerschaft."
Teneinde de uit deze aanhalingen blijkende opleving
van het bewuste natuurgevoel bij den boschbouwer te
begrijpen, zullen wij in groote trekken de ontwikkelingsgeschiedenis van het cultuurbosch moeten nagaan.
Wij zagen reeds in het eerste hoofdstuk, dat voor 500
de voorposten van het Duitsche woud in ons land doordrongen en dat in de loop der Middeleeuwen het woud
meer en meer verdrongen werd door het cultuurlandschap,
zpodat tenslotte de boomgroepen rondom de boerderijen
en dorpen en ook de bosschen op de Veluwe enz. rondom de kasteelen er nog alleen aan herinnerden. De toen
nog bestaande bosschen dienden vrijwel voornamelijk voor
de jacht, werden overigens aan de natuur overgelaten, of
in hunne ontwikkeling door roofbouw, (stelselloos kappen,
weghalen van het blad enz.) tegengegaan. Vooral in de
Duitsche wouddistricten leefde echter het onbewuste natuurgevoel nog voort,
In 1909 verscheen de tweede druk van „Forstaesthetik"
door HEINRICH VON SALISCH, onder het motto:
„Für den geringsten Kopf wird es immer ein Handwerk,
— für den besseren eine Kunst."
Goethe, Wilhelm Meisters
Wanderjahre.
Hierin vindt men op bladz. 151 de volgende beschrijving van een zoogenaamd „Hudewald": „Der sogenannte
„ N e u e n b u r g e r U r w a l d im Grosherzogtum Oldenburg,
„unweit der Eisenbahn Oldenburg—Wilhelmshaven belegen,
„ist kein Urwald im wahren Sinne des Wortes, sonderen
„ein Hudewald.
„Den Hudewald, diese alte deutsche Kulturform, wenig-
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,,stens durch dies gut gewählte Beispiel der Neuzeit erhalten
,,zu haben, bleibt ein dauerndes Verdienst des hochseligen
„Groszherzogs Peter von Oldenburg:
„Unsere Vorfahren haben in der Vorzeit ganz allgemein,
,,in abgelegenen Gegenden noch bis Ende des vorigen
,,Jahrhunderts den Wald fast ausschlieszlich als Weideland
,,für ihr Vieh und zur Befriedigung lokalen Brennholzbe,,darfes benutzt. An schwer zu fällende und noch schwieriger
,,zu verarbeitende Waldriesen hat sich die Axt nicht heran„gewagt. Man hat die breitkronigen alten Bäume, soweit es
,,sich um Eichen und Buchen handelte, auch der Mast wegen
„verschont. So entstanden jene Waldbilder, von denen
„Plinius eine so anschauliche Schilderung hinterlassen hat.
„Einen kleinen Abglanz solcher Herrlichkeit habe ich nicht
„weit von Postel bewunderen können, so lange noch Graf
„AugustvonWaltzan im Walkawer Forst ein Stück Hudewald
„als Majoratsluxus", wie er scherzend sagte, bestehen liesz.
„Derobenerwähnte,,NeuenburgerUrwald",gegen 50 H.A.
„grosz, ist ein Teil des Revieres Neuenburgerholz. Von den
„umliegenden Ortschaften aus wird darin Weideberechtigung
„ausgeübt. Der Bestand wird von breitkronigen Eichen und
„einigen schönen Rotbuchen gebildet. Als Unterholz sind
„Hainbuchen, Weichhölzer, Dornen und Hülsen, (Ilex)vor,,handen. Die sehr schönen Hülsen waren in den letzten
„Jahren von den Weiszbuchen unterdrückt worden, weshalb
„letztere z.T. gefällt werden muszten.
„AlteBäumewerdennichtgeschlagen,diestürzende Stämme
„blieben liegen, wenn sie nicht die Wege versperren."
Omstreeks 1750 begon de invoer in Europa van de
Amerikaansche woudboomen. Hiermede werd de stoot gegeven aan de eigenlijk gezegde boschcultuur, waarbij de
kaalslagmethode werd gevolgd. Het woud werd in perceelen verdeeld, — ieder pereeel bezet met op regelmatige
afstanden staande boomen van dezelfde soort en van den
zelfden leeftijd. De boomen en heesters, die niet kuituurwaardig waren, werden uit het bosch verbannen en kregen
gelukkig in het park eene schuilplaats. Verdwijning van
het natuurschoon in het kultuurbosch en opkomst van de
1
landschapkunst, (door toedoen o.a. van WILLIAM KENT,
1685—1748), zijn dus verschijnselen, die in het zelfde
tijdvak gelijktijdig optraden. Er bestond toen dus tusschefh
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boschkultuur en tuinkunst eene absolute tegenstrijdigheid.
Zoo zou het echter niet blijven ! Weldra zien wij het ontwaken van het bewuste natuurgevoel en dit wel allereerst
in Engeland. In 1791 verscheen het werk van GILPIN te
Salisbury, in 1800 in het Duitsch vertaald onder den titel:
„Bemerkungen über Wald-Scenen und Ansichten und ihre
malerischen Schönheiten von Scenen des Neuwaldes in
Hampshire hergenommen". — Van toen af werd de strijd
vooral met losse artikels in tijdschriften gevoerd. Nadat
echter ± 1820, ook onder invloed van dien strijd, de kaalslag plaats maakte voor het plenterbedrijf, waarmede men
weer de natuur trachtte te benaderen, s.chreef in 1832
KARL CHRISTIAN FRIEDRICH KRAUSE zijn, (pas in 1883 uitgegeven) boek : „Die Wissenschaft von der Landverschönkunde". — Tot die nieuwe tak van wetenschap hadden
echter niet alleen boschbouwers, maar ook plantkundigen
als RoszMäszLER en tuinarchitecten als LENNÉ,- FÜRST VON
PÜCKLER MUSKAU, (1785—1871), PETZOLD en ANDRÉ medegewerkt.
Indien wij er nu aan denken, dat niet alleen bouwland
en weiland doordringen in het bosch, maar dat ook de
voorposten van het woud doordringen in het weiland,
(alleenstaande boomen), en in het bouwland, (ommanteling),
zoodat bijv. de invoer van de Italiaansche populier nadeelig
werkte op het aanzien van het weidelandschap, dan zien
wij in, dat KRAUSE in zijn bovenaangehaald boek terecht
spreekt van w e i d e b o u w k u n s t , a k k e r b o u w k u n s t en
b o s c h b o u w k u n s t . Deze vormen dan samen, wat wij
zouden kunnen noemen de ,,cultuurkunst". Deze cultuurkunst heeft tot doel, schoonheid te brengen in en het
onaesthetische te verwijderen uit het cultuurlandschap in
den meest uitgebreiden zin van het woord,
echter
z o n d e r a a n d e o p b r e n g s t s c h a d e t e d o e n . De
uitoefening nu van die cultuurkunst is gedurende de 19de
eeuw voornamelijk in handen geweest van bovengenoemde
tuinarchitecten. Hiervan was o.a. in Engeland overheersching
van het weidelandschap het gevolg. In het reeds bovenaangehaalde boek van HEINRICH VON SALISCH vindt men op
bladz. 224 en 225 de volgende beschrijving van K r a t z k a u :
,,Wer für Anlage und Bewirtschaftung freier Anlagen
„den Rat eines bewährten Landschaftsgärtners gewinnen
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,kann, der lasse solche Möglichkeit nicht ungenutzt. Auf
,diese Art ist Kratzkau verschönert worden. Dies an der
,Weistritz unterhalb Schweidnitz gelegene Gut überkam mein
,Vater im Jahre 1848. Er fand daselbst ein sehr stattliches
.Wohnhaus vor. Dieses aber, zwischen Wirtschaftshof und
,Busch im sumpfigen Wallgraben gelegen, bot aus seinen
,Fenstem nichts weniger als eine erfreuliche Aussicht.
,Dorthin entsendete
Friedrich Wilhelm IV
zu
,zwei verschiedenen Malen den Kgl. Generalgartendirector
,LENNÉ, einen der ersten Landschaftsgärtner jener. Tage,
,damit er für die Verschönerung des Besitzes einen Plan
,entwerfe. Lennés Werk war die Zeichnung für einen nur
,sehr kleinen Garten, aber für ausgedehnte freie Anlagen,
,mit denen es 'alsbald rasch vorwärts ging. Genau in Befolgung des künstlerischen Planes wurden schön abgegrenzte
,Wiesen durch Rodung gewonnen, auf diesen wurden auf
.geeigneter Stelle Horste von Buschwerk sowie einzelne
,Bäumeübergehalten, nachErfordernisauchmittelst Pflanzung
,(ein Fichtenhorst, eine Eschengruppe) ergänzt. In der Folge
,ward dann auch für schön geführte Fusz —und Fahrwege,
,die zugleich wirtschaftlichen Zwecken dienen, gesorgt. Das
.Gelingen steigerte dieFreudeamSchaffen. Dem Lennéschen
,Plan ist manch wertvolles Glied, (durch Rönnenkamp), in
,neuerer Zeit hinzugezeichnet und von meinem Bruder dann
verwirklicht worden. F ä h r t nun j e m a n d , d e r d i e Geschichte dieses landschaftlichen Kunstwerkes
,nicht k e n n t , d u r c h die G e g e n d , so s a g t er: „Wie
,schön, wie herrlich, hier sieht man doch wiedereinmal: Die
.freie Natur ist und bleibt allemal das Allerschbnste!"
Heeft menige Nederlander niet hetzelfde gedacht bij het
bezoek o.a. van de omstreken van Eisenach en van Arnhem,
(Steenen tafel)?
In onzen modernen tijd heeft de cultuurman, vooral juist
de boschbouwer, de uitoefening van de kultuurkunst meer
en meer tot zich getrokken. — En dit is vooral ook te
danken aan het reeds meermalen door ons aangehaalde
boek „Forstaesthetiek" door HEINRICH VON SALISCH, (eerste
druk in 1885, — tweede druk in 1902). De tegenstelling met
de tuinkunst komt hierin goed uit door de volgende
definitie: — „Einen Forst, in welchem ohne wesentliche
Beeinträchtigung des auf Reinertrag gerichteten Strebens
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Schönheitsrücksichten ganz besondere Aufmerksamkeit und
einiger Aufwand gewidmet wird, nenne ich v e r s c h ö n e r t e n
Forst."
Teneinde de strekking van zijn boek goed uit te doen
komen, haalt hij de door KRAUSEin het hierboven genoemde
werk gegeven omschrijving van de „Waldbaukunst" aan : —
„Deren Hauptgegenstand ist die Anlegung und Erziehung
„der .Waldbäume und Waldsträucher, sowohl für den Nutzen
„als für die Schönheit und das Vergnügen, dann auch die
„Erziehung der Waldtiere. Sie umfasst auch die Erbauung
„der für den Zweck und die Schönheit des Waldes erforderlichen Häuser", Wege und Straszen, Wiesen und Gärten,
„sowie der erforderlichen Wasserleitungen und Wasserbehälter."
In het kort gezegd beoogt de schrijver:
i°. Betere perceelverdeeling.
2°. Een met zorg gekozen wegennet.
3°. Eene wegomlijsting met uitgekozen soorten en variëteiten van boomen en heesters.
4°. Natuurlijke traceering van beken en juiste plaatsing
van steenblokken.
5°. Goede soortenkeus.
6°. Passende bouwkundige versieringen, (uitzichttorens,
omheiningen, wegwijzers).
7°. Eene inelkaarweving van bosch, water, wei- en
bouwland.
8°. Het behouden en het openen van vergezichten.
9°. Het behouden en verplegen van enkele oude boomen.
io°. Verfraaiing van het woudbestand door verpleging
van het struikgewas en van de bodemflora.
Vóór alles tracht de schrijver echter eene uiteenzetting
te geven van de wetten van harmonie en contrast in vorm
en kleur, die ten grondslag liggen aan alles wat de natuur
geschapen heeft en die men dus terugvindt in alle deelen,
die het landschap samenstellen, (bodem, boomen, boomgroepen enz.).
Het begrip van deze harmonie is ieder natuurmensch,
(als schepping van de natuur), aangeboren, — zetelt dan
echter voornamelijk in het onderbewustzijn, — isde prikkel
voor onbewuste, uit het innerlijke wezen voortspruitende,
aesthetische uitingen, (de volkskunst) — en is tevens de
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grondslag voor'uitingen van onbewust natuurgevoel. — Als
echter eene door materialistische invloeden veroorzaakte
maatschappelijke vooruitgang dit onbewust natuurgevoel
dreigt te vernietigen, dan wordt na een tijdperk van schijnbaar verval de evolutie mogelijk van onbewuste in bewuste
kunstuitingen, van onbewust in bewust natuurgevoel.
Met deze evolutie nu zullen wij rekening moeten houden
bij het beantwoorden van de vraag, hoe het onderwijs in
cultuurkunst, (of boschbouwkunst in engeren zin), ingericht
moet zijn. Want iedere individueele ontwikkeling is toch
eene herhaling van eene dikwijls eeuwenlangen ontwikkelingsgang.
Vóór alles moeten wij er aan denken, dat in Oost-Indië,
(bij de brongebieden) en ook in ons land, (in de duinen)
niet alleen direkt materialistische, maar ook klimatologische
overwegingen gelden bij het aanleggen en i n s t a n d h o u d e n
van bosschen. Want dan zullen wij het noodzakelijk, of in
alle gevalle wenschelijk achten, dat onze boschbouwhoogeschool studenten tot zich trekt,. bij wie het natuurgevoel
nog niet geheel onderdrukt is. Dan moet echter vóór alles
met liefde voor de natuur rekening gehouden worden in
de onmiddellijke omgeving van het centrum van boschbouvvonderwijs. Dit laatste nu is gelukkig het geval ! Want
„Hinkeloord" voldoet reeds min of meer aan deze eisch !
Het technisch en ook het streng wetenschappelijk onderwijs heeft echter uit den aard der zaak eene materialistische
strekking, — geeft dan dus echter juist de prikkel tot de
evolutie van onbewust in bewust natuurgevoel. Hierdoor
wordt dus het instellen van het onderwijs in boschbouwkunst
evenals de stichting van een demonstratieterrein in aanshiiting met „Hinkeloord" eene gebiedende eisch.
Door wie moet dit onderwijs gegeven worden ? Ook hier
geeft de geschiedenis antwoord. Wij zagen immers, dat
onder invloed van de tuinkunst de boschbouwkunst tot
zelfstandigheid is gekomen. En als basis van dit onderwijs
zal moeten worden voortgebouwd op de standaardwerken
o.a. van de tuinarchitecten REPTON, FÜRST VON PÜCKLER
MUSKAU, PETZOLD, WILLY LANGE enz. Dit onderwijs zal dus
toevertrouwd moeten worden aan den docent in tuinkunst.
Gezien echter den zeer korten tijd, waarin de student
zich tot boschbouwer moet ontwikkelen, zou hierbij, de hulp
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en steun van den docent in natuurteekenen, schilderen en
volkskunst dankbaar aanvaard worden.
III. TUINBOUW EN TUINKUNST.

Oppervlakkig beschouwd is de tuinbouw van al de hoofdstudierichtingen van onze Landbouwhoogeschool wel de
meest materialistische! De tuinbouwer tracht immers van
een betrekkelijk klein stukje grond de grootst mogelijke
opbrengst te verkrijgen. Men moet hier echter rekening
houden met den aard der producten. — Bij den landbouwer vinden wij liefde voor de velden en landerijen, die
hooi, graan en voedergewassen opbrengen. — Bij den
boschbouwer vinden wij liefde voor het bosch, dat het hout
levert. — Bij den tuinbouwer vinden wij liefde voor het
product zelf. Maar dan zullen wij toch ooftboomteelt en
warmoezerij, waarvan de producten bestemd zijn voor voedsel en zintuigelijk genot moeten scheiden van bloemisterij
en boomteelt, waarvan de producten dienen voor geestelijk
en aesthetisch genot.
Bij de tuinbouw vinden wij dus eene scherpe tegenstelling' van materialisme en idealisme. —Groenten en vruchten
o

moeten vóór alles goed van smaak zijn. — Bloemen en
sierplanten moeten vóór alles uitmunten door fraaie vormen
en kleuren. En zoodra de beoefenaars van de tuinbouw
zich als beroepskweekers gaan toeleggen op slechts één der
bovenaangewezen richtingen, — dan vinden wij bij hen
ook diezelfde tegenstelling. Bij den tuinbaas van den ouden
stempel is het echter anders gesteld, want hij beoefent niet
alleen de tuinbouw in haar geheelen omvang, maar hij leeft
en werkt zoowel in zijn moes- en vruchtentuin alsook in
de geheele door hem te onderhouden buitenplaats en is
eigenlijk tegelijk tuin-, land- en boschbouwer. Bij hem
vinden wij dan ook het idealisme terug, d.w.z.zoowel liefde
voor de door hem verkregen producten als gehechtheid
aan de plaats waar hij werkt. En dat vooral als die plaats
van vader op zoon is overgegaan, — en misschien nog wel
de schepping is van een zijner voorvaderen. Evengoed
namelijk als de landman vroeger zijne eigen boerderij volgens eigen inzichten bouwde of liet vervaardigen, zoo was
ook de Oud-Hollandsche tuinbaas belast met den aanleg
van parken en tuinen. Zoo werd bijvoorbeeld Hartjesberg
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(een gedeelte van Sonsbeek), aangelegd door den tuinbaas
van Rozendaal. Zoodra echter het algemeen kunstgevoel
bewust werd, ontstond de behoefte aan specialisatie, d.w.z.
aan bouwkundigen en tuinarchitecten.
Het tuinbazengeslacht heeft zichjuist vooral in Nederland
sterk ontwikkeld tijdens de eeuw die volgde op onze gouden . eeuw. En dit is van het hoogste belang, omdat wij
dank zij de sterke specialisatie en intensiveering van het
tuinbouwbedrijf juist bij hen eene groote mate van door
eeuwenlange ervaring van elkaar opvolgende geslachten
verkregen empirie of o n b e w u s t e w e t e n s c h a p aantreffen. In onzen modernen tijd echter, (de „Sturm und Drang"
periode van de menschelijke beschaving), is onbewuste
wetenschap niet meer voldoende. Men wil en moet nu
weten het hoe en waarom. Want in tegenstelling met den
tuinbaas moet de kweeker rekening houden met de verhouding tusschen uitgaven en inkomsten, — en empirie
kost tijd en geld. Vandaar dan ook, dat de tuinbouwer
hulp, steun en voorlichting behoeft van den man der
wetenschap. Maar dan is het ook allereerst noodig, dat die
mannen der wetenschap zich op de hoogte stellen van al
de vraagstukken, die alreeds door empirie tot oplossing zijn
gebracht. Dat de landbouw allereerst werd geholpen spreekt
vanzelf. Want niet alleen zijn die vraagstukken bij de
extensieve landbouw het minst samengesteld, — maar de
landbouw levert ook het allernoodzakelijkst voedsel voor
mensch en dier. In den allerlaatsten tijd echter is ook de
tuinbouw aan de beurt. En dit is voor den tuinarchitect
van groot belang. De tuinarchitect heeft namelijk niet alleen
voor zijne scheppingen de planten noodig, die door den
boomkweeker en den bloemist gekweekt worden, — maar
hij is op het punt van intensiveering ten opzichte van den
kweeker „plus royaliste que Je roi". Hij kan zich ten
opzichte van bemesting en bodembewerking maatregelen
veroorloven, waaraan de kweeker niet zou mogen denken.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat het zoowel voor den
man der wetenschap als voor den man der kunst van het
hoogste belang is, een algemeen inzicht te hebben in het
wezen en in de ontwikkeling van de tuinbouw. En deze
studie is des te meer aantrekkelijk, aangezien alle tuinbouwproducten min of meer luxeproducten zijn en de bloei
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van den geheelen tuinbouw dus altijd samenvalt met groote
maatschappelijke welvaart en met den opbloei van het sociale leven, en dus ook. samengaat met de ontwikkeling
der tuinkunst.
Wij zullen nu trachten, in groote trekken de ontwikkelingsgeschiedenis van onzen Nederlandschen tuinbouw en
van de Nederlandschen tuinkunst te schetsen.
(696—776 :) — Engelsche geestelijken prediken in ons
land het Christendom. — Aartshertog WILLEBRORD en A B T
GREGORIUS stichten in Utrecht de eerste Christelijke kerken.
( 7 7 7 — ± 8 0 0 ) : — stichting van het Christelijk Germaansch Rijk door KAREL DE GROOTE. — Het Valkhof, één
der ± 150 keizerlijke Pfalzen te Nijmegen. — Kweektuin
in het binnenhof der kasteelen. — Monniken als leermeesters voor het kweeken van groenten en arzenijgewassen,
(onder deze laatste ook de roos en de lelie). — KAREL DE
GROOTE beveelt in zijn „Capitulare de villis et cortis imperialibus" het kweeken aan van talrijke gewassen, o.a. lelie,
roos, papaver, komkorfcmer, snijboon, prij, radijzen, uien,
erwten, appel- pere- pruime- en kerseboomen, lijsterbes,
laurier, tamme kastanje, noteboom. Van de appelboomen
onderscheidde hij o.a. de volgende soorten : Gozmaringa,
Geroldinga, Crevedella, Spiranea, Dulcia, Acriora, Omnia
servatoria, Subita commessura. Deze gewassen werden vooral
gekweekt in de sinds 816 gestichte kapittels der kanunniken te Utrecht. Ieder kapittel was door muren en grachten
omgeven. De kerk en diverse gebouwen waren er omringd
door kweektuinen en boomgaarden. — In het kloosterhof
de bebloemde weide.
Elfde eeuw: — In Holland langs de duinen talrijke
burchten.
( ± 1100— ± 1250: — Invloed der kruistochten.
i°. Vervanging van het natuurlandschap door het cultuurlandschap onder invloed der kloosters, (zie eerste hoofdstuk).
De boerderijen en dorpen in de door bedijking en ontvening
gewonnen gebieden evenals in Limburg omringd door
vruchtboomen. Van toen af waren dus reeds Limburg en
de Betuwe de twee centra voor ooftboomteelt, welke teelt
echter nog langen tijd een extensief karakter zou behouden.
Vandaar de vorming van locale rassen of variëteiten.
20. Onder invloed van de kruistochten drongen OosXIV
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tersche weelde en beschaving door in Europa. — Siertuin
in het binnenhof van kloosters en kasteelen. — Invoer van
Oostersche planten, (laurierkers,.keizerskroon, ranonculus,
balsamine, tulp, hyacint) en ook de vijgeboom uit Italië en
Egypte en de jasmijn uit Arabië. — Ontwikkeling van den
derden stand en stadsrecht der steden. (De oude steden
waren ruim gebouwd. De verspreid staande huizen waren
omringd door moes- en artzeneituinen.)
± 1250— ± 1350: — Gothische bouwstijl in Noordelijk
Europa. — Onder invloed van FRANCISCUS VAN ASSISI ontwaking van de liefde voor de natuur. — Bloemen bij
processies en voor de versiering der kerken.
± 1250—1350: — Als gevolg van de reeds inhoofdstuk I
vermelde voltooiing der bandijken verkreeg niet alleen het
cultuurlandschap, maar ook het net der verkeerswegen
meerdere uitgebreidheid. Tevens ontstonden nieuwe woningcentra. — Bij de samenkomst van de kleinere riviertjes ot
beken ontwikkelden de dorpen zich tot kleinere of grootere
steden, (bijv. Amersfoort.) Bij d« monding in de hoofdrivieren ontstonden, (meestal uit visschersdorpen) groote
handelscentra. In de niet versterkte steden en dorpen zooals
's-Gravenhage en Domburg drong het natuur- en cultuurlandschap als het ware in de stad door. Bij de versterkte
steden, die tijdig voor uitbreiding zorgden, vonden dikwijls
in den tweeden ring de kapittels en kloosters plaats, die zich
vooral in het laatst van de veertiende eeuw in de steden
ophoopten. Ook hier deed eene meer weelderige opvatting
van het leven hare intrede, — zoodat de siertuin meer en
meer de plaats innam van moestuin en boomgaard.
± 1350 — ± 1450: Tengevolge van de uitvinding van
het buskruit werden eerst tot aan ± 1420 de burchten
sterker gebouwd. — In Nederland overigens verval en
rampen, binnenlandsche oorlogen, pest en hongersnood. —
In Noord-Italië daarentegen tengevolge der kruistochten opbloei van handel en van de fraaie kunsten, (bouwkunst, schilderkunst, en ook tuinkunst). Volgens BRUCKHARDT waren toen
o.a. de omstreken van Florence overdekt met villa's. Men
telde er 20000 eigendommen, waaronder 800 paleizen.
± 1450 — ± 1550 en ± 1550 — ± 1650: Het midden
van de 15de eeuw kenmerkt zich door het bijna gelijktijdig optreden van gebeurtenissen en uitvindingen, die een
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overheerschenden invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van beschaving, wetenschap en kunst, niet alleen
in ons land, maar in geheel Europa.
i°. Na 1420 verloren de burchten als gevolg van de
uitvinding van het buskruit, langzamerhand hunne beteekenis als vesting en werden zij ingericht als paleis of in
ons land vooral als landhuis. De zijdelings gelegen boomgaard werd eerst siertuin, later weer moes- en vruchtentuin.
Het park breidde zich uit ten koste van het cultuurterrein,
waarbij dikwijls de (vereenvoudigde) perceelverdeeling behouden bleef. De grachten bleven bestaan, kregen echter
een meer ornementaal karakter. Zoo ontstond door geleidelijke zelfstandige ontwikkeling het typische Nederlandsche
landhuis, omgeven door bosschen, kweektuin en boomgaard,
(het terrein van werkzaamheid van den Nederlandschen
tuinbaas).
2 0 . Na de u i t v i n d i n g d e r b o e k d r u k k u n s t verrezen
in de voornaamste steden van Nederland en Vlaanderen
talrijke boekdrukkerijen, (Haarlem in 1440, — Antwerpen,
Delft en Deventer in 1472, — Brugge, Aalst, Leuven,
Utrecht in 1473, — Brussel, Zwolle en Nijmegen in 1474,
— Gouda in 1478, — Gent, Leiden, Schiedam en Cuilenburg
in 1483, — 's Hertogenbosch in 1484). Allereerst werden
nu de vertalingen der Latijnsche geschriften der monniken
uitgegeven, niet alleen in het Nederlandsch, maar ook in
andere talen. Ons land werd dus een der centra, van
waaruit kunst en wetenschap zich verbreidden over de ge->
heele wereld. — Door de talrijke herdrukken en vertalingen
van het in 1305 door PETER CREZENTIÜS geschreven boek
„Opus ruralum comadorûm" werd de kennis van land- en
tuinbouw verspreid. In geheel Noordelijk Europa maakte
het cultuurlandschap groote vorderingen, De Duitsche steden
zooals Erfurt en Straatsburg werden door groente- en oofttuinen omgeven. Toch had de Nederlandsche tuinman in
dien tijd vooral groote vermaardheid, zoodat dikwijls in
andere landen, o.a. in Dresden en Leipzig zijn hulp werd
ingeroepen.
3 0 . Tijdens de regeering van PHILIPS DE GOEDE, 1456-67
was er in ons land eene korte periode van plotselinge
welvaart en van ontwikkeling van industrie, handel, landbouw en veeteelt. — Wegens het onbevaarbaar worden
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van den IJssel, ± 1450 concentreerde de handel zich echter
meer en meer in de Hollandsche steden. Vandaar eene
plotselinge overbevolking, eene te dichte bebouwing en in
± 1500 tal van branden, waardoor vele steden geheel of
gedeeltelijk vernietigd werden. Na eene korte terugzinking
kwam weer eene herleving tijdens de regeering van Karel
V en tevens eene herbouwing van onze steden. De oude
muurtorens der versterkte steden werden onder invloed
der verbeterde bewapening door bastions vervangen. Hiermede ging echter ook meestal uitbreiding gepaard. De
tuinbouw kon zich weer in de steden vestigen en van toen
af zou zich daar uit den moestuin de burgersiertuin ontwikkelen, in navolging van Italië e n . Engeland. In het
reisverslag van den Boheemschen ridder L E O VAN ROZIMITAL
in 1465—'67 worden o.a. in Londen de talrijke fraaie
tuinen met zeldzame bloemen en planten vermeld, d.w.z.
de b u r g e r s t a d s t u i n e n .
4 0 . Na de door de uitvinding van het compas door
FIAVIUS GIOJA in 1453 mogelijk geworden ontdekkingstochten
door VASCO DE GAMA (i486), COLUMBUS, (1492), BARTHOLOMEUS DIAS, (1498), RIBBA (1500) enz,, verplaatste de
handel zich van Italië naar Holland. Als gevolg van den
invoer van nieuwe planten verrezen talrijke botanischetuinen l)y
o.a. in Padua, Pisa en Bologna, (1544—46), in Leiden,
(1577), in Leipzig, (1579), in Montpellier, Giessen en
Straatsburg, (1563—1620) en in Parijs), (1626). Het aantal
bloemplanten vermeerderde nu zoodanig, dat in Parijs eene
collectie van meer dan 6000 miniaturen van fraaie planten
en bloemen werd uitgegeven, met het doel, voorbeelden
te geven voor de broderie in zijde. Ook ANGERIUS CHISLAIN,
f 1592, en CHARLES DE L'ECLUSE, directeur der keizerlijke
tuinen te Weenen, f 1609, bezaten fraaie tuinen met
collecties van door henzelven in Constantinopel verzamelde
planten. In 1623 verscheen het door BATTISTA FERRARI in
het Latijn geschreven boek „De Flora cultura", waarvan
in 1638 en 1664 Italiaansche vertalingen en in 1646 eene
Nederlandsche vertaling het licht zagen. Dit boek geeft
J
) Hiervoor verwijzen wij naar de verhandeling over: „De verzamelinghoutgewassen,hareontwikkelingtotarboretum ende moderne
eischen voor de inrichting hiervan door L. H. BAAS BECKING, in
Mededeelingen deel XIII, bladz.61.
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niet alleen beschrijvingen en afbeeldingen van talrijke
planten (o.a. soorten en variëteiten van narcissen, hyacinten
en tulpen, — keizerskroonen, — Constantinopels, — anemonen, — waterlelies, — dubbele Calta palustris, — vlier,
sering, Yucca, enz..) — maar ook afbeeldingen van stadstuinen. Deze tuinen bestonden uit één siervak, omringd
door zitplaatsen ofnissen. De indeelingen vandeze siervakken
zijn door rechte lijnen of cirkelboogen begrensd, door lage
buxuslagen omgeven en gevuld met bloemen. M.i. zijn ze
vermoedelijk van Moorsche afkomst. HetSpaansche ,.mudejar"-perk heeft er tenminste evenals trouwens vele der
teekeningen uit het werk van VAN DER GROEN zeer groote
gelijkenis mede, terwijl in een plan van JOSEF FÜRSTENBACH,
(geboren in 1591 te Leutkirch), een dergelijk parterre
voorkomt, omgeven doôr galerijen. In Engeland kwam het
zoogenaamd „notted bed" voor. Het siervak, dat meestal
in de vaklitteratuur als Hollandsch parterre vermeld wordt,
kwam dus gelijktijdig in Italië, Duitschland, Engeland en
Nederland voor. In ons land was het echter, blijkens de
plannen van onze steden, algemeen verbreid en heeft het
zich naar alle waarschijnlijkheid ook spontaan ontwikkeld.
De voorbeelden van VAN DER GROEN geven tenminste a l l e
o v e r g a n g e n van den moestuin tot siervak.
Trouwens maakte dit bloemvak ook steeds een deel uit
van de Hollandsche „theetuinen", die rondom de steden
gelegen waren en waarin de stadsburger zijn eigen groenten
en bloemen kweekte. Ook bij de boerderijen vond men
dergelijke moes- en bloementuinen. De eigen teelt van
groenten en bloemen, ook van vruchtboomen, (als leiboomen
langs muren en schuttingen), werd dus door alle klassen
van de bevolking gedreven..Meer direct onder Italiaansçhen
invloed ontstond de patriciertuin van VREDEMAN DE VRIES,
(zie o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam No. 2601a).
Deze tuinen,- die in de meeste buitenlandsche boekwerken
als voorbeelden gelden van den Nederlandschen Renaissancetuin, zijn echter voorzoover wij weten nooit in Nederland
uitgevoerd, maar wel in Duitschland.
50. Vanaf 1550—1650 zien wij de ontwikkeling niet
alleen van den patriciertuin, maar ook in Italië van de
tuinen der Italiaansche Renaissance en in Frankrijk van
de tuinen der vorsten.
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De Italiaansche Renaissancetuin ontwikkelde zich gelijktijdig met de verbreiding van nieuwe planten en met de
opkomst der botanische tuinen. Want de boomen, die nu
als karakteristiek Italiaansch aangemerkt worden, zijn (met
uitzondering van Pinus pinea), pas in dien tijd in Italië
ingevoerd. Na de verovering van Constantinopel door de
Turken verrezen rondom Rome in de voorsteden Tivoli
en Tusculum echter ook in Genua en andere plaatsen van
Italië talrijke villa's.
De voornaamste kenmerken van den Ilaliaanschen Renaissance-tuin waren: Ineenweving van natuur en kunst; —
toepassing van de vrije, natuurlijke beplanting, — overweging van architectorale versieringen.
Bij den Franschen Renaissancetuin vormde het vrije landschap hoogstens omlijsting. — De architectonische versieringen werden vervangen door die, welke aan de natuur
ontleend waren. Het in 1580 ontstane broderievak was
door CLAUDE MOLLET in 1595 in Fontainebleau en St. Germain toegepast. Allengs ontstonden nu de verschillende
typen van het siervak, alnaarmate dit of alleen uit gras
of alleen uit bloemen, uit water of broderie bestond. ANDRÉ
MOLLET stelde een algemeen schema van den regelmatigen
tuin vast, dat door BOIJCEAU DE LA BARAÜDERIE verruimd
werd l).
Laatstgenoemde legde o.a. de parken Monceau, Luxembourg, Orleans en Reuil aan. In het park te Reuil kwamen
reeds verscheiden onderdeden voor, die wij in de werken
van LE-NÔTRE terugvinden, zooals het „tapisvert," — het
kanaal, — verscheiden waterpartijen, de hooge heggen enz.
Al die onderdeden vinden wij later in de Nederlandsche
tuinen terug, nadat deze laatste reeds een geheelen ontwikkelingsgang hadden doorgemaakt.
Het tijdperk, ± 1550 — ± 1650 is zeker welhet voornaamste in de ontwikkeling van ons volk. Na de eerste
worsteling voor onafhankelijkheid en geloof brak vanaf
± 1585, toen door de verovering van Antwerpen door
PARMA de Vlaamsche handel en industrie zich naar Holland
verplaatste, een tijdvak van welvaart aan, dat na de stich') Wij komen hierop in Hoofdstuk VI terug.
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ting van de Oost-Indische Compagnie in de gouden eeuw
van PRINS FREDERIK HENDRIK, 1625—1647, het toppunt zou
bereiken en gekenmerkt zou worden door ongekenden
bloei der fraaie kunsten, o.a. van schilderkunst, bouwkunst
en tuinkunst. Wij komen hier in de volgende hoofdstukken
op terug en vermeiden hier alleen de plotselinge vervanging van den Nederlandschen Renaissance-bouwstijl door
den klassieken, monumentalen bouwstijl van JACOB VAN
CAMPEN vanaf 1621. Van toenaf kwam de Nederlandsche
tuinkunst juist meer en meer onder invloed van Frankrijk
en Italië. Zoo ontstonden o.a. de parken van Rijswijk en
Honsholredijk waarvan althans de siervakken door ANDRÉ
MOLLET ontworpen zijn.
± 1650 — ± 1750 : Bloeitijdperk van de Nederlandsche
tuinkunst:
In tegenstelling met den tuin der kardinalen in Italië en
met den tuin van vorst en adel in Frankrijk ontwikkelde
zich in Nederland vooral de burger- en patriciertuin. Toen
het standaard werk van D'ARGENVILLE, (waarvan de meeste
illustraties aan L E BLOND te danken zijn), in 1711 voor het
eerst in het Nederlandsch vertaald verscheen, had de
tuinkunst in ons land reeds een geheelen ontwikkelingsgang doorgemaakt. In het begin der achttiende eeuw verschenen talrijke beschrijvingen van toen dus reeds bestaande
tuinen en buitenplaatsen, waarvan ik hier alleen de meest
verspreide noem, n.l.: Wegwijzer door de Heerlijkheid Roozendaal, (1700—17 en 18) door JOHANNES D'OUTREIN. — De
zegepralende Vecht, door A. BRUIN, (1719). — Hei zegepralende Kennemerland, door NIEDECK EN DEL E T H ,(1729—32).
Wij kunnen gerust zeggen, dat ons land in het einde
der zeventiende en in het begin der achttiende eeuw zich
overdekte met buitenplaatsen en dat juist vooral daar, Waar
het natuurlandschap nog het langst was blijven bestaan.
En dat die buitenplaatsen niet klein waren, bewijzen o.a.
de plannen van Nimmerdor bij Amersfoort, (zie Museum
aldaar), enz. Wat was nu het karakter van deze tuinen?
Dit was zeer verschillend. Vooral in de meer geaccidenteerde streeken van ons land, zooals bijv. aan den rand
van de Veluwe langs Rijn en IJssel, was de Italiaansche
invloed merkbaar, (het aanwenden van terrassen, —
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contrastwerking met het omgevende landschap, enz.) Overigens moeten wij vooral de aandacht vestigen op de tuinen
van de Vechtstreek, waar na de verwoestingen door de
Franschen in 1672—74 talrijke nieuwe villa's verrezen. De
aldaar gelegen villa Petersburg werd door SCHIJNVOET geheel
in Franschen geest aangelegd. Deze tuinen waren dus zuiver
representatief en zijn voor het meerendeel te beschouwen
als verkleinde en mislukte nabootsingen van Fransche en
Italiaansche tuinen, waarbij men vooral de bijzaken overnam,
zooals grotten, bedriegertjes, gesnoeide boomen, enz. De
tuinen van Kennemer land, Zeeland, enz. dragen daarentegen het karakter van Hollandsche degelijkheid en eenvoud. Al de plannen van „Het zegepralend Kennemerland"
zijn groot van lijn, streng en sober van versiering en wijken,
wat de indeeling betreft, geheel af van die der Fransche
Renaissance. De versiering echter, (hooge heggen,bloemparken, waterbassins, enz.), was er geheel aan ontleend.
Hoofdzaak voor ons is, het volgende vast te stellen:
i°. Er werden talrijke nieuwe tuinen aangelegd.
20. De oude tuinen werden voorzien van nieuw
materiaal.
Men kon nu dus niet meer in zijne eigen behoeften
voorzien . . . . en was aangewezen op de beroepskweekers.
Vandaar dan ook juist, dat de ontzaglijke opbloei van de
tuinkunst ook in dien tijd één der groote drijfveeren is
geweest voor de ontwikkeling van het beroepsbedrijfin den
tuinbouw, zoodat zich toen reeds eene zekere specialiseering
liet gelden waardoor ook de buitenlandsche handel in tuinbouwproducten zich in Nederland concentreerde. Zoo werd
de Nederlandsche kweeker o.a. specialiteit in het kweeken
van gesnoeide boomen. Het.misbruik van-gesnoeide boomen
verbreidde zich van uit Italië over N.Europa. (In 1716 en
1717 werden door de firma KLEFEKER van uit Italië in
Saksen behalve oranje- en laurierboomen ook vele Taxus- en
Buxusboomen ingevoerd, waarvan 158 in den vorm van
zuilen, waarop een kogel of vogel, 46 pyramiden en 48 in
den vorm van verschillende dieren). In ons land drong dit
misbruik door tot in de tuinen van alle rangen der maatschappij, dus ook in die der boeren en kleine burgers.
Na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 kwam
Nederland nog meer onder Franschen invloed. Toen kwam
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ook in ons land DANIEL MAROT, die de versieringskunst
toepaste op elk denkbaar gebied en ook op de tuinkunst.
Door zijn toedoen verkreeg de Hollandsche tuin een meer
weelderig karakter. Zoo ontstond het Nederlandsche broderieparterre, waarbij de broderiefiguren niet alleen uit
Buxus maar tevens uit bloemen bestonden.
1 7 0 0 — ± 1850: — Verval van den regelmatigen stijl en
opkomst en bloei van den landschapstijl.
De achttiende eeuw was voor Nederland in alle opzichten
eene eeuw van stilstand, — en van rust. Het tijdperk van
verval en ontaarding van den regelmatigen stijl duurde
dus in ons land veel langer dan in andere landen, terwijl
tevens het kweeken van siergewassen weer.overging van
den beroepskweeker op den eigenkweeker en op den tuinbaas. Dit werd voorzeker bevorderd door de werken van
PIETER L A COURT VAN DER VOORT, (1737 en vele latere
uitgaven en vertalingen), — D. H. CAUSE, (De Koninklijke
Hovenier, 1672), en JAN VAN DER GROEN, (De Nederlandsche
Hovenier, 1669 en talrijke uitgaven tot in 1721). Deze
boeken vindt men nog heden in talrijke particuliere verzamelingen.
Aan het einde der achttiende eeuw echter brak voor ons
land eene nieuwe periode aan van welvaart. — E n hiervan
was eene plotselinge herleving van- de tuinkunst onmiddelijk gevolg. De romantische of pseudo-chineesche stijl, die
in geheel overig Europa heerschte, toen in ons land de
regelmatige tuin nog algemeen behouden bleef, heeft dan
ook weinig invloed gehad op den Nederlandsdhen tuinaanleg.
Wel wordt deze stijl gehuldigd in het boek van VAN
LAAR, dat van 1802 tot 1871 in talrijke herdrukken in ons
land verbreid werd. Deze plannen zijn echter nooit in ons
land uitgevoerd. Toch heeft dit boek op aanleg en onderhoud van kleinere tuinen een slechten invloed uitgeoefend.
Overigens is de invloed van dien romantischen stijl zoowel
in de plannen van den Haarlemmer Hout door JAN VAN
VAREL PZN. in 1756 als in die van J. E. MICHAEL, (Michel
of Michaelis), in 1788 alleen te herkennen in de kronkelwegen door de boschjes, met behoud echter van de rechte
lanen. In de overige werken van Michael, (bijv. Biljoen
bij Velp, 1784, — het tegenwoordig nog ongewijzigde
Elswoud bij Haarlem, Beekesteijn en Velserbeek bij Velsen
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en Broekhuizen bij Utrecht), zien wij echter reeds den
landschapstijl op grootsche wijze toegepast. Het werk van
MICHAEL werd voortgezet door zijn schoonzoon J. D. ZOCHER
SR., (f 1817). De bloeitijd van de tuinkunst in ons land
zou echter aanbreken onder J. D. ZOCHER JR. Deze maakte
in 1810—14 studiereizen naar Engeland en Italië en zette
na den dood van zijn vader de zaak verder voort in vereeniging met zijn broeder KAREL GEORG (f in ± 1871).
Overtalrijk zijn de door hem in ons land uitgevoerde werken, hoewel ook nog anderen (VAN LUNTEREN bijv. op Rhederoord), werkzaam waren. Ofschoon meestal door verkeerd
onderhoud veel is bedorven, is toch nog altijd in de groote
groepeeringen zijne meesterhand te herkennen, vooral ook
wat het aesthetisch verband betreft tusschen gebouw en
omgeving. Hij heeft in ons land de zelfde beteekenis voor
de tuinkunst als LOUNCELOT BROWN, (1715—1783) en HUMPHREY REPTON, (1752—1818) in Engeland en zijn tijdgenoot
FÜRST VON PÜCKLER MUSKAU, (1785—1871) in Duitschland.
Hij was vooral planter bij uitnemendheid. Zijne grootste
kracht was gelegen in de groepeering van de beplanting.
In 1858 werd de kweekerij voornamelijk door zijn zoon
L. P. ZOCHER, (1821—1915) gedreven. De voornaamste
periode van werkzaamheid van J. D. ZOCHER JR. moeten
wij dus nemen tusschen 1814 en 1858.
Niet alleen werden vanaf einde achttiende eeuw verreweg de meeste buitenplaatsen en villa's in ons land gewijzigd of nieuw aangelegd, maar ook in de steden deed de
tuinkunst hare intrede. De meeste wallen en versterkingen
werden geslecht en in plantsoenen veranderd. Naast den
particulieren tuin ontstond dus d e t u i n d e r g e m e e n s c h a p .
In dien tijd is voor ons land ook vooral de invoer van
nieuwe planten van groote beteekenis geweest zoowel voor
de tuinkunst — als v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e
boomteelt.
In 1802 verscheen het fraai geïllustreerde werk van
D R . J. C. KRAUSS; — Afbeeldingen
der fraaiste, meest
uitheemsehe boomen en heesters\ die tot versiering van Engelse he
bosschen en tuinen op onzen grond kunnen geplant en gekweekt
worden; benevens de beschrijving van derzelver kenmerken,
voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht
om aan de liefhebbers van zoodanige bosschen of tuinen de
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kennis van dezelve zoo aangenaam ais nuttig te maken. —
In de voorrede lezen wij o.a. : —
„
Weleer .voldeed, tot het aanleggen van groot„sche en lommerrijke Laanen, de altoos uitmuntende Fruit,,boomen uitgezonderd, alleen de Taxis en ander bladrijk
„geboomte. De Tuinkunst bepaalde zich bij slechts weinige
„soorten en afwisselingen, thans heeft alles een ander aanzien
„ontvangen ; eene gedurig afwisselende menigvuldigheid van
„groenende Sieraaden zijn nu de bouwstoffen voor onze
„Engelsche Tuinen geworden ; weelig bloeijende en vrucht„draagendeBoomenenHeestergewassen vervangen hetvoorig
„somber groengeboomte; en alle zoodanige gewassen, welke,
„uit andere luchtstreken op den Vaderlandschen bodem overgebracht, weelig tieren en opgroeijen, zijn de geliefkoosde
„voorwerpen voor het kunstminnend oog van de heden„daagsche Tuinkundigen geworden, waardoor het derhalve
„duidelijk blijkt, inhoe ver de tegenwoordige Tuinkunde zich
„luisterrijk onderscheidt van de te voore geschoren groene
„hagen en stijve berceaux, en hoe zeer zij hierdoor derhalven
„meer aanspraak maakt op eene gelukkiger nabootsing der
„Natuur."
± 1850 tot op heden: — Specialisatievan de tuinkunst
en van hettuinbouwbedrijf.
Het bloeitijdperk van de tuinkunst in ons land in de
eerste helft van de negentiende eeuw werd gevolgd door
achteruitgang en stilstand. Door de uitbreiding der steden
werden vele buitenplaatsen vervangen door stadswijken of
door zoogenaamde villaparken. Ook het onderhoud van
parken en tuinen liet over het algemeen in ons land alles
te wenschen over. En indien wij nu nog kunnen wijzen op
enkele goede voorbeelden van aanlagen uit dien tijd, hebben
wij dat vooral te danken aan E. PETZOLD. Deze heeft van
± i860—1890 ongeveer 54 werken in Nederland uitgevoerd. Bij al die werken heeft hij echter zooveel mogelijk
getracht, zoowel door uithakken als door opnieuw bijplanten
de fouten van verkeerd onderhoud weg te nemen en zoodoende een toestand te verkrijgen in overeenstemming met
de oorspronkelijke bedoeling van zijn voorganger. In dien
geest werkte hij o.a. in het door VAN LUNTEREN aangelegde
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park Rhederoord. Ook in het park Twikkel te Delden,
(1885—'90), heeft hij eerst den oorspronkelijken door
ZOCHER gelegden kern weer zooveel mogelijk hersteld, om
dan bij de verdere uitbreiding inden geest vanzijn voorganger
door te werken. PETZOLD werkte echter vooral in Duitschland.
En terwijl in de naburige landen de tuinkunst zich onder
leiding van mannen als E D . ANDRÉ, PETZOLD, KARL VON
EFFNER, FUCHS, KEILICH enz. verder als onafhankelijk kunstvak ontwikkelde, ging in Nederland de uitoefening er van
over van de specialist op de kweekers. Pas in den laatsten
tijd komt hierin verandering, nu enkele jongeren zich gaan
scharen onder het vaandel,, dat onze nestors LEONARD
A. SPRINGER en HUGO POORTMAN ondanks alle tegenwerking
fier omhoog hadden gehouden. Toch is het overwicht,
van de kweekers ten opzichte van den tuinarchitect in ons land
gemakkelijk te verklaren. Want beïnvloed door den opbloei
van de tuinkunst in andere landen en tevens begunstigd
door de ontwikkeling van het verkeerswezen en door ligging,
bodem en klimaat, werd ons land een internationaal centrum
van speciale cultures zoowel van boomen en heesters als
van vaste planten. Daardoor moest echter ook in Nederland
de verhouding tusschen kweeker en tuinarchitect min of
meer ingewikkeld worden.
De kweeker toch levert het materiaal, dat de tuinarchitect in zijne scheppingen moet verwerken. Terwijl dus de
tuinarchitect de kweekmethoden moet kennen, — zal de
kweeker op de hoogte moeten zijn van de eischen, die d e .
tuinarchitect stelt aan zijne planten. De bloemist-kweeker
is echter ook de aangewezen persoon, om de scheppingen
van den tuinarchitect te onderhouden, al of niet onder
leiding van dien tuinarchitect zelf. In zooverre is het dus
vanzelfsprekend, dat de studie in tuinarchitectuur en tuinkunst en de studie in boomteelt en bloemisterij nauw aan
elkaar verbonden zijn. En dit zooveel te meer, daar er
altijd bij beide partijen eene neiging zal bestaan, zich van
elkaar onafhankelijk te maken. De kweeker zal vooral in
Nederland liefst zelf de tuinkunst beoefenen of zal een
tuinarchitect aan zijne zaak trachten te verbinden. Hij is
dan vrijer in de keuze van de door hem te kweeken
planten. — De tuinarchitect zal, indien hij niet of slechts
met veel moeite bepaalde door hem verlangde planten bij
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de kweekers kan verkrijgen, die planten zelfgaan kweeken.
Zoo ontstaat dus naast den kweeker-tuinarchitect de tuinachitect-kweeker. Bij den eerste is het kweeken, — bij
den andere daarentegen tuinaanleg hoofdzaak. Beide vormen
zij de schakel tusschen den kweeker die uitsluitend planten
kweekt en den tuinarchitect, die uitsluitend zijn vak beoefent.
Zijn dus in het wezen der zaak tuinbouw en tninkunst wel
is waar als geheel van elkaar verschillende hoofdstudierichtingen te beschouwen, — toch zullen de kweekers, ook
al willen zij de tuinkunst zelf niet als vak beoefenen, een
algemeen inzicht moeten hebben in het vak, dat hun leert,
voor welk doel zij hunne planten kweeken. Dit geldt echter
nog meer voor rijkstuinbouwieeraren, die hetzij als adviseurs
van kweekers en particulieren, hetzij als directeuren van of
leeraren aan rijkstuinbouw-winterscholen werkzaam zijn.
Aan de rijkstuinbouwwinterscholen, voorzoover zij in centra
van bloementeelt of boomkweekerij geplaatst zijn, bereikt
men tevens degenen, die later bestemd zijn, practische
werkzaamheden te leiden, tuinen ofparken van particulieren
of gemeenten te onderhouden en kleinere stadstuinen aan
te leggen. Terwijl hier dus het gebruik van het plantenmateriaal, (perken, borders, groepeeringen), een integreerend
deel uit kan maken van het onderwijs in de hoofdvakken,
(bloemisterij en bollenteelt, boomkweekerij), zal bij het
onderwijs in tuinarchitectuur hier evenals aan de, (onder
toezicht van den rijkstuinbouwleeraar staande), speciale
wintercursussen, het zwaartepunt gelegd moeten worden op
technische uitvoering, grondwerk en het vervaardigen en
doen begrijpen van werkteekeningen. Zoodoende zou men
kunnen komen tot eene betere organisatie van het vak.
Want de tuinbouw zal toch altijd de personen moeten
leveren, die voor den tuinarchitect dezelfde beteekenis
hebben als de opzichter voor den bouwkundige. En zulk
eene organisatie is noodig, omdat de eischen, aan den
tuinaanleg gesteld, steeds hooger worden. Want niet alleen
dringt de tuinarchitectuur meer en meer door in het sociale
leven zoowel van den particulier als van de gemeenschap;
maar door het overhand toenemen van het plantenmateriaal
en de hoogere eischen, aan eene bloemenversiering gesteld,
wordt ook voor aanleg en onderhoud van kleinere tuinen
speciale kennis vereischt. Zoodoende gaan ook de eigenaars
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van kleinere tuinen eischen stellen, die alleen door den
specialist zijn te voldoen. Tevens moeten wij in dit verband
de aandacht vestigen op het meer en meer in zwang komen
in Noord-Europa van den Engelschen ,,cottage-tuin", (zie
Hoofdstuk VII).
IV. TUINKUNST EN DE MET DE CULTUUR IN VERBAND
STAANDE WETENSCHAPPEN.

In de drie vorige hoofdstukken hebben wij het verband
nagegaan tusschen de tuinkunst en de hoofdstudierichtingen
landbouw, boschbouw en tuinbouw. In dit hoofdstuk zullen
wij nagaan in hoeverre de tuinkunst aan de cultuurwetenschap hare bijzondere eischen stelt. Hierbij zullen wijzoowel een zuiver technisch als een aesthetisch standpunt
moeten innemen. Het technische zal meer op den voorgrond treden bij bodembewerkingen bemesting, het aesthetische daarentegen meer bij de plantkunde.
i. B o d e m b e w e r k i n g en b e m e s t i n g .
Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat de tuinarchitect dikwijls maatregelen moet nemen, waaraan de
kweeker nooit zou kunnen denken. Want de bodem moet
worden ingericht als b l i j v e n d e woonplaats voor kort- en
langlevende planten. Is de bodem daartoe niet geschikt,
dan zal daarin verandering moeten worden gebracht, hoe
dan ook. Vandaar dat diepe grondbewerking, zware bemesting, draineering, ophooging en afgraving, vervanging door
andere grondsoorten enz. aan de orde van den dag zijn.
Want de eischen, die aan den tuinarchitect in dit opzicht
gesteld worden, zijn niet gering. Al is het ook reeds
Februari—Maart en al is de grond ook onvruchtbaar en
uitgeput, toch zal de eisch gesteld worden, den tuin nog
denzelfden zomer af te leveren met groen, weelderig gras
en goed aangeslagen beplanting. Baanbrekend is ook op
dit gebied weer geweest FÜRST VON PÜCKLER MUSKAU, toen
hij, na den verkoop van het landgoed Muskau, in 1845
den aanleg van Branitz ondernam. Hij vond hier eene
onvruchtbare woestenij, en deze woestenij isgeworden een
der meest weelderige landschappen. Toen schrijver dezes
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naar Delft werd geroepen, om een plan te ontwerpen voor
den botanischen tuin voor technische cultuurgewassen, vond
hij een terrein van ± 3 H.A. oppervlakte, 1 M. beneden
het niveau van den straatweg en bestaande uit eene ondoordringbare laag katteklei, bedekt door eene laag veengrond. Op tevoren ingewonnen advies van den Rijkslandbouwleeraar voor Zuid-Holland werd toen tot de volgende
maatregelen besloten :
i°. In de katteklei een systeem van greppels te graven
en deze greppels met wit zand aan te vullen.
20. Het terrein met zand respectievelijk 1M.en 0,50 M.
op te hoogen.
3 0 . Den vooraf verwijderden zwarten grond weer ter
plaatse te brengen.
Op het terrein, waarop te Arnhem het nieuwe diaconessenziekenhuis wordt gebouwd, zijn onder leiding van den tuinarchitect VOORHOEVE ophoogingen en afgravingen moeten
geschieden respectievelijk van 10 M. hoogte en diepte.
De begraafplaatsen van Amersfoort en Enschedé zijn
door schrijver dezes aangelegd respectievelijk op wit, droog,
onvruchtbaar zand en op eene dikke, opgebrachte laag
zuivere leem.
Men zou dus landbouw, tuinbouw en tuinkunst respectievelijk kunnen noemen extensieve-, intensieve- en luxecultuur. Toch is op dit laatste nog dikwijls af te dingen.
Niet altijd heeft men over eene onuitputtelijke beurs te
beschikken, zoodat men dan met een minimum van uitgaven toch aan de hoogste eischen moet voldoen. Dit is
te bereiken :
i°. Door eene oordeelkundige toepassing van b o d e m k u n d e en b e m e s t i n g s l e e r . De tuinarchitect heeft dus
onmiddelijk belang bij den baanbrekenden arbeid op dit
gebied van de mannen der wetenschap.
20. Door de plantenkeus afhankelijk te stellen van den
bodem. — Daarmede betreden wij echter het terrein van
de plantkunde.
B. D e P l a n t k u n d e .
Kweeker en tuinarchitect stellen dikwijls voor dezelfde
plantensoort geheel verschillende eischen aan den bodem. —
Boschplanten, (Clematis, Rhododendron, Hulst,Azalea, Taxus
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enz.) kunnen bijv. in een bosch niet intensief en met voordeel gekweekt worden. Wil men ze echter op open aan de
zonnebestraling blootgesteld terrein kweeken, dan zal vereischt zijn: i°. — Zeeklimaat met steeds vochtige lucht.
2°. — Bestendige grondwaterstand. 3 0 . — Een bodem, die
ondanks de open ligging toch de structuur en de vochthoudende eigenschappen heeft van den normalen woudbodem. — Vandaar dat Boskoop een internationaal centrum
is geworden voor de teelt van dergelijke gewassen. —
Bolgewassen zullen alleen daar intensief gekweekt kunnen
worden, waar bodem en klimaat hunne vegetatieve vermeerdering en den groei in de hand werken, d.w.z. in hunne
Noordelijke klimatologische zone. (Sommige bolgewassen
worden eerst in Haarlem gekweekt. Daarna verzendt men
ze naar Z. Frankrijk, om ze na éénjaar als bloeibare bollen
vandaar terug te ontvangen.)
De tuinarchitect zal echter altijd zooveel mogelijk bij
zijne soortenkeus rekening houden met klimaat, bodem en
standplaats, die voor de normale ontwikkeling van die
soorten vereischt is. Hierbij moet men echter onderscheid
maken tusschen de factoren die absoluut noodig zijn voor
groei en ontwikkeling, — en de factoren, die alleen eene
bepaalde wijziging in groei en ontwikkeling veroorzaken.
In het eerste geval betreden wij het terrein der physiologie. Van de vraagstukken, die nog niet voldoende
wetenschappelijk onderzocht zijn, noemen wij hier de
volgende:
i°. De wort e l g r o e i : (Vorming van nieuwe wortels
boven de oude bij planten die in bosschen, in duinen of
op aanslibbingsgronden groeien. — Invloed van de lagere
organismen. — Vorming van endotrophe en ektatrophe
mykorrhizen. — Tijd van ontwikkeling der wortels en in
verband daarmede de vereischte planttijd, bijv. voor Abies,
Picea, eik, hagedoorn enz. —
20. Invloed van den s n o e i van wortel-en takkengestel.
3 0 . Invloed van v o r s t en p l o t s e l i n g e o n t d o o i i n g
en van p l o t s e l i n g e v e r h i t t i n g door ochtend-en middagzon, (bijv. bij Catalpa.)
4°. De asexu^eele v e r m e n i g v u l d i g i n g , (afleggen, enten, stekken enz.). Baanbrekend zijn hiervoor: —
„Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas" door
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D R . O . KIRCHNER,

D R . E. LOEW en D R . C. SCHRÖTER, en

tevens het standaardwerk van ELLWES EN HENRY.
Hierbij sluit zich aan de studie der p l a n t e n z i e k t e n Wij hebben er reeds vroeger op gewezen dat de tuin.
architect zoowel de ziekten der woudboomen als die der
(houtachtige en kruidachtige) sierplanten moet kennen. Voor
den aanstaanden tuinarchitect is het dus noodzakelijk, niet
alleen de colleges van Phytopathologie voor tuinbouw maar
tevens die voor boschbouw te volgen.
De kennis van de factoren, die alleen eene wijziging
teweegbrengen in groei en ontwikkeling van eene bepaalde
plantensoort is vooral van belang voor de a c c l i m a t i s a t i e
van planten uit vreemde landen.
In de verspreidingsgebieden der verschillende plantensoorten onderscheiden wij vooreerst drie klimatologische
gebieden, n.l. het N o o r d e l i j k , het o p t i m u m - en Zuidelijk g e b i e d .
i°. H e t N o o r d e l i j k g e b i e d : — Hier heeft de vegetatieve 'groei de overhand, daar hier geen of weinig zaad
gevormd wordt. — De tamme kastanje in ons land, (Gulden
Spijker te Arnhem), de berk in Noorwegen en Rusland
enz. geven een beeld van stoere kracht. De eischen betreffende bodem en standplaats zijn hier echter hooger en
de verspreiding is meer beperkt. De meeste vreemde
gewassen, die in Nederland het best acclimatiseeren, vinden
daar een klimaat, dat overeenkomt met hun Noordelijk
klimatologisch gebied.
2°. H e t o p t i m u m g e b i e d : — Hier is volkomen
evenwicht tusschen de vegetatieve loten en de vruchtbare
kortloten; tevens is hier echter meer onmiddellijk verband
tusschen groeiwijze en standplaats. De steeieik (Quercus
pedunctdata) bijv. komt in ons land buiten zijn eigenlijk
gebied, (vruchtbare gronden, waar hij overheerschend
optreedt,) als kreupelhout voor op onvruchtbare heiden,
duinen en hellingen en als dwergboom op meer humushoudende zandgronden. O p humusrijke, meer vochtige
gronden vertoont hij het strijdtype, dat het bij vele soorten,
o.a. beuk en Robinia in het wild gevonden zaadvaste
„tortuosa-type" nabij komt. Op zeer humusrijken, vruchtbaren, frisschen tot vochtigen bodem, vertoont hij daarentegen het weelde-type, met den treurvorm als uiterste,
xiv
„
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De soorten, die in ons land het optimum-gebied vinden zullen
dus altijd de kern van onze beplantingen moeten uitmaken.
Vreemde soorten worden echter in onze kweekerijen
meestal asexueel vermenigvuldigd, zoodat het wel wenschelijk is, te onderzoeken in hoeverre men rekening moet
houden met het door de ingevoerde exemplaren vertegenwoordigde type.
3°. H e t Zuidelijk g e b i e d ; — Hier'heeft de sexueele
vermenigvuldiging de overhand. Het bloemhout overweegt.
Daarbij vallen de planten hier gemakkelijk ten offer aan
ziekten. Juist de soorten die in ons land hun Zuidelijk
gebied vinden, zijn dus zeer moeilijk te acclimatiseeren.
Als voorbeeld noemen wij hier de kegeldragende gewassen
uit Kanada en uit het Noorden der Vereenigde Staten,
alsook Larix europaea en Pinus Cembra in de Zwitsersche
hooggebergten.
Behalve de Noordelijke en Zuidelijke zijn ook de Oostelijke en Westelijke klimatologische grenzen van belang,
waarbij wij dikwijls rekening te houden hebben met den
overgang van zeeklimaat naar vastelandsklimaat. Verwante
soorten, die elkaar van West naar Oost opvolgen, kunnen
elkaar dus moeilijk vervangen.
' U i t het bovenstaande blijkt dus reeds, dat de tuinarchitect groot belang heeft bij den baanbrekenden, wetenschappelijken arbeid op het gebied van p h y s i o l o g i e , Ökologie
en p l a n t e n g e o g r a p h i e . Want de tuinarchitect gebruikt
bij zijn aanleg meestal jonge planten. Hij zal echter bij
het samenstellen der groepeeringen zich den tuin moeten
voorstellen in zijne geheele ontwikkeling tot het volwassen
zijn der beplanting. Hij zal zich dus rekenschap moeten
geven, van den invloed van bodem en klimaat op de ontwikkeling der verschillende plantensoorten.
De tuinarchitect zal echter vóór alles van een tuin een
samenhangend, aesthetisch geheel moeten vormen, daarbij
rekening houdend met de wisseling van blad, bloem en
vrucht in de verschillende jaargetijden. Nu bestaat er wel
degelijk verband tusschen bodem en standplaats eenerzijds
en groeiwijze zoowel als vorm en kleur van blad, bloem
en blad anderzijds. Planten, die tot een zelfde klimatologisch
gebied behooren en tevens op den zelfden bodem groeien,
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vormen samen in de verschillende jaargetijden een harmonisch geheel. Zij vullen elkander aan, — vormen samen
eene eenheid, — hebben elkaar noodig voor hun bestaan.
Zij vormen dus eene s a m e n l e v i n g .
Merkwaardig is dan ook in dit opzicht, dat mannen als
ZOCHER JUN., PETZOLD enz., rekening houdend bij hunne
soortenkeus met de eischen van bodem en standplaats der
verschillende boomen en heesters, als het ware onbewust —
volmaakte samenlevingen verkregen. Dank zij den invoer
van overtalrijke vreemde gewassen is wetenschappelijke
arbeid ook op dit gebied voor den tuinarchitect noodzakelijk geworden. Baanbrekend in dit opzicht is het desbetreffende werk van den plantkundige CAMILLO KARL
SCHNEIDER en van den tuinarchitect WILLY LANGE. Schrijver
dezes heeft in zijn werk „Boomen en Heesters in Parken
en Tuinen" en tevens, wat de kruidachtige gewassen betreft in een weldra te verschijnen kleiner werkje, getracht
op het werk van deze onderzoekers verder voort te bouwen,
door ook de samenlevingen te onderscheiden, die elkaar
op den zelfden bodem opvolgen. W a n t de plantengroei
heeft ook invloed op bodem en klimaat. Niet alleen strijden grasland, heide en woud om den voorrang, maar bij
voortschrijdende ontwikkeling zal de bodem steeds aan
nieuwe, meereischende plantensoorten bestaansmogelijkheid
geven. De tuinarchitect zal dus niet alleen door het toevoegen van vreemde gewassen eene bestaande samenleving
trachten te verrijken, — maar hij zal ook trachten, eene
betrekkelijk armoedige samenleving op te voeren tot eene
meer weelderige. Een ontwikkelingsgang, die in de vrije
natuur eeuwen duurt, zal hij echter in een uiterst kort
tijdsverloop moeten verkrijgen. Hiertoe is de toepassing
noodig van bodemkunde en bemestingsleer.
Het laatste woord over de samenlevingen is echter nog
niet gesproken. Want flora en fauna staan nauw met elkaar
in verband! Wij zullen hier echter volstaan met de vraag
of men wel het recht heeft, onze inheemsche, natuurlijke
samenlevingen te verrijken met vreemde gewassen.
Indien wij deze vraag willen beantwoorden zullen wij
ons allereerst rekening moeten geven van de reden, waarom de samenlevingen van Noordelijk Europa zooveel armer
zijn aan soorten dan de overeenkomstige samenlevingen,
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die men nu nog in Noord-Amerika en Japan aantreft en
die men in Noordelijk Europa vóór den ijstijd aantrof.
Gedurende den ijstijd werden in Europa en Noord-Amerika
de daar aanwezige plantensoorten naar het Zuiden teruggedreven. In Noord-Amerika vonden deze hierbij geen
belemmering. Bij het terugtrekken van het landijs volgden
daar dus de bijna ongerepte samenlevingen weer den weg
naar het Noorden. — In Noordelijk Europa echter werden
de terugtrekkende samenlevingen tegengehouden door de
van West naar Oost verloopende bergketens. Daardoor
waren ze grootendeels aan de vernietiging prijs gegeven,
terwijl daarentegen de Noordelijke samenlevingen, die met
het landijs meegekomen waren, ook na het terugtrekken
van het landijs' stand konden houden. De nu bestaande
samenlevigen van Noordelijk Europa zijn dus onzuiver en
onvolledig. En daar vele van de nu nog in Amerika gevonden soorten gelijk of naverwant zijn aan de soorten,
die vroeger in Noord-Europa voorkwamen is men zeer
zeker er toe gerechtigd, aan die soorten in Noord-Europa
weer het oude burgerrecht terug te geven. Ziehier dus
één der groote strijdvragen op het gebied der tuinkunst
opgelost door onderzoekingen van mannen der wetenschap.
En dit is van des te grooter belang, daar in Noord-Amerika
flora en fauna door bijl en vuur bijna geheel vernietigd zijn
geworden. De nationale parken in Noord-Amerika evengoed
als de parken en tuinen in Amerika en Europa hebben dus
nog eene diepere beteekenis. Want zij bevatten de kiemen
voor mogelijke toekomstige cultuurrassen zoowel op het
gebied van de flora als van de fauna. — In Japan zijn
echter tot nu toe de wouden nagenoeg ongerept behouden
gebleven. Daar vinden wij dus de samenlevingen in den
hoogsten trap van ontwikkeling. Daar vinden wij dus de
beste voorbeelden voor de samenstelling van de beplanting.
In de samenlevingen vonden wij eene volkomen harmonie tusschen de plantensoorten, die deze samenlevingen samenstellen. — Ieder plantenindividu is echter op
zich zelf reeds een kunstwerk van de natuur. Ook hier
vinden wij harmonie en contrast in lijn, vorm en kleur.
De studie van den opbouw der planten, is dus van
het hoogste belang voor den tuinarchitect. Wij verwijzen
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den lezer hiervoor echter naar het volgende hoofdstuk.
Uit het voorgaande blijkt, dat voor den tuinarchitect
p l a n t e n k e n n i s onontbeerlijk is, dat wil zeggen plantenkennis in den meest uitgebreiden zin van het woord. Afgescheiden daarvan zal hij echter vóór alles van de verschillende planten den wetenschappelijken n a a m moeten weten,
dus den naam, die algemeen aanvaard is. Ook voor het
determineeren van onbekende planten is kennis van de
s y s t e m a t i e k vereischt. De Heeren-systematici maken het
echter zichzelf en ons niet zoo heel gemakkelijk. Want zij
zijn het nog lang niet met elkaar eens, zoodat er dan ook,
vooral bij de houtachtige gewassen, nog eene groote verwarring heerscht. Vooral voor den tuinarchitect isechter de
kennis van d e w i n t e r k e n m e r k e n van het hoogste belang.
Want het bestellen, afleveren en planten geschiedt in den
winter. En de planten, die men van den kweeker ontvangt,
zijn meestal jong en vertoonen dikwijls nog niet de aan de
soort eigen habitus. Men is dan voor de vaststelling van
de soort dikwijls aangewezen op morphologische kenmerken,
(vorm, stand en aantal der knoppen, bladlidteekens, schors,
beharing, merg, enz.) Baanbrekend is hiervoor de arbeid
van DR. M. WILLKOMM: — „Deutschlands Laubhölzer im
Winter"; — tweede druk in 1864, — en voor onzen
tijd „Dendrologische Winterstudien" door CAMILLO KARL
SCHNEIDER, 1903.

NASCHRIFT.

Schrijver dezes hoopt, dat het hem gelukt is, in de
vorige hoofdstukken aan te toonen:
i°. Dat de tuinkunst als vak van onderwijs zich zal
moeten blijven aansluiten aan de landbouwhoogeschool.
20. Dat die aansluiting niet alleen in het belang is van
de tuinkunst, maar ook in het belang van de hoogeschool
in al hare hoofd- en onderdeden. Het is niet alleen in
beider belang gewenscht maar zelfs noodzakelijk, dat in
Wageningen wetenschap en kunst hand in hand gaan in
onderlinge waardeering. Want aan eene hoogeschool staat,
(al is zeker het onderwijs zelf ook van groot belang), toch
op den voorgrond de zelfstandige baanbrekende arbeid op
elk gebied, in onderlinge samenwerking. Zulk een baanbrekende arbeid is echter vooral noodig op het gebied van
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de tuinkunst, een vak, dat zich juist onder de impuls van
de vorderingen der met de cultuur in verband staande
wetenschappen in onzen modernen tijd krachtig ontwikkelt
volgens nieuwgebaande wegen.
De tuinkunst is echter voor de landbouwhoogeschool nog
in een ander opzicht van groote beteekenis. — Want zij
kan een schakel vormen tusschen drie inrichtingen van
hooger onderwijs, n.l. de Landbouwhoogeschool, — de
Akademie van beeldende kunsten en de Technische hoogeschool. In de volgende hoofdstukken zullen wij dit trachten
aan te toonen.

B.

TUINKUNST EN A A N V E R W A N T E KUNSTEN.
V. LANDSCHAPSSCHILDERKUNST EN TUINKUNST.

Tot goed begrip van het verband tusschen deze beide
kunstrichtingen zal men allereerst de ontwikkeling van
het bewuste natuurgevoel moeten nagaan. In het eerste
hoofdstuk schetsten wij reeds de vervanging van het natuurlandschap door het cultuurlandschap en vermeldden wij
tevens den invloed van FRANCISCÜS VAN ASSISI, aan wien
te danken is, dat in de dertiende eeuw de Christelijke
kerk het centrum zou worden van waaruit zich de liefde
voor de natuur zou verbreiden. De nieuwe richtingf vond
vooral uiting in het ornament en in de schilderstukken, die
in de kerk aangebracht werden. Het Gothische plantenornement vertoont niet alleen geheel nieuwe vormen, maar
heeft juist als voornaamste kenmerk getrouwe natuurnabootsing. Niet alleen werden bloemen en planten van
vreemde landen nagebootst, maar de inlandsche flora werd
met voorliefde gekozen.
W a t de schilderstukken betreft, hier moest de Byzantijnsche gouden achtergrond wijken voor het landschap of
het „interieur". De grootste schilder van het veertiende
eeuwsche Italië was GIOTTO DI BONDONE te Florence, de
voorlooper van onze zestiende eeuwsche landschapschilders,
(o.a. P. DE BREUGHEL DE OUDE). Toch ging de grootste
invloed uit van Siena. De fresco's in de Sala della Pace door
AMBROGIO LORENZETTI, (± 1324—1345), stelden deze stad
en hare omgeving voor. Treffend is hier het rijke landschap
weergegeven. Toch zou de wedergave van de natuur pas
tot hare hoogste ontwikkeling komen na de wetenschappelijke vestiging der lijnperspectief door BRÜNELLESCO, (1377 —
1446) e n LEONARDO DE V I N C I ( 1 4 5 2 — 1 5 1 9 ) -

Behalve in de kerkgebouwen kunnen wij de ontwikkeling
der schilderkunst eveneens volgen in de boekverluchtingen
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van dien tijd. In Duitschland ontwikkelt het realisme zich
vooral van 1350 tot 1450. In Frankrijk hebben de boekverluchtingen van 1250—1350 nog geringe kunstwaarde,
hoewel hier reeds voorliefde voor architectuur en landschapsmotieven valt op te merken. In hetzelfde tijdsverloop
vindt men echter in België twee centra, nl. Vlaanderen,
(Gent en Brugge), en Oost-België, (Maastricht). Terwijl de
Vlaamsche kunst zich aansluit aan de Oost Engelsche kloosterkunst en overrijk is aan versieringsmotieven, kenmerken de
Maastrichtsche miniaturen zich door voorliefde voor architectuur en landschap.
Na 1350 kwam de Belgische schilderkunst onder Franschen
invloed, — totdat door toedoen van de gebroeders VAN EYCK,
(de uitvinders van de olieverf), de schilderkunst geheel
nieuwe banen zou betreden. Het meest beroemde werk
van JAN VAN EVCK, (geb. te Maastricht 1366 en gestorven
in 1420), is het Gentsche altaarstuk. Voor ons is dit werk
van belang door de wijze, waarop hier het natuurlandschap
is weergegeven. Vooral de bebloemde weide is één der
talrijke nieuwe motieven. Niet alleen enkele vreemde gewassen als roos en lelie zijn hierop weergegeven, maar
vooral de wilde inheemsche flora in overtalrijke soorten :
(Paardebloem, klaver, speenkruid, stinkende gouwe enz.).
In het eerste hoofdstuk vermeldden wij reeds den invloed
van de droogmakerijen in de 15e, 16e, 17e en 18e eeuw
ten opzichte van de ontwikkeling van het typische Hollandsche
weidelandschap met zijne rechte kanalen en zijne talrijke
molens. Deze molens zijn nog eene voortzetting der Middeleeuwsche volkskunst, die haar hoogste uiting vindt in den
zoogenaamden schilderachtigen bouwstijl. Zij geven, in
verband met de door boomen omringde dorpen en boerderijen, een schilderachtig cachet aan de geheele landstreek.
De eigenaardige schoonheid van dit landschap zou echter
pas later door de Hollandsche schilders begrepen worden.
Zij trachtten nog datgene vast te houden, wat hoe langer
zoo meer in ons land verdween en zochten dit dus in
andere landen — en bovenal in Italië. Hier ontstond,
nadat ANTONELLO DO MESSINA de olieverf in Venetië bekend
gemaakt had, (± 1475) e n nadat de kennis van de lijnen luchtperspectief door toedoen van LEONARDO DE VINCI
algemeen toegepast werd, het bloeitijdperk der schilderkunst.
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Wij hoeven hier slechts de namen te noemen van
ANGELO

BÜONAROTTI,

(1483—1520),

—

( 1 4 7 5— 1 5 6 4 ) ,
ANTONIO

—

ALLEGRI

MICHEL

RAFAËL
DA

SANTI

CAREGGIO,

(1494—1534), — G10RGONE, .(1477—1511) en TIZJANO
VECELLÓ, (1477—1576). — Al deze schilders muntte nuit in
het landschap, maar pasten dit toch nog altijd toe als
achtergrond en milieu. Bij de Vlaamsche schilders HANS
MEMLING, (+ 1495), HIERONYML'S BOSCH, (1460—1516) en
JOACHIM DE PATINIER, (f 1524), is reeds het landschap meer
hoofdzaak. Laatstgenoemde stoffeert dit nog slechts met
kleine figuurtjes. Vooral ook de Hollandsche schilders der
16e eeuw voelden zich aangetrokken door het heuvelachtige
of bergachtige landschap. Van de Italiaansche landschapschilders weken zij echter af door het overvloedig aanbrengen van bloemen, waarbij altijd de wilde flora tot
voorbeeld gekozen werd.
De uitvindingen der kopergravure door SCHONGAUER in
1540 en der houtgravure in 1498 door ALBRECHT DÜRER
zouden ten opzichte van de kunst dezelfde rol vervullen
als de uitvinding der boekdrukkunst ten opzichte van de
wetenschap. En op de meeste der talrijke platen van beide
schilders wordt de achtergrond door fraaie landschappen
gevormd.
In de 16e eeuw, de eeuw van ontdekkingen en uitvindingen, zien wij tegelijk met de vernietiging der eeuwenoude Middeleeuwsche cultuur den invloed van FRANSISCUS
D'ASSISI verdwijnen. Men voelt zich meer en meer heer
der schepping. En daar, waar meri zijne woning ook in
de vrije natuur ging uitbreiden, was men er toe gedreven,
zijn persoonlijk stempel er op te plaatsen. Vandaar dan
ook, dat de siertuinen in ons land, maar ook in geheel
Noordelijk Europa, regelmatig waren aangelegd en beheerscht
werden door architectonische vormen. Deze regelmatige
tuinstijl heeft zich in geheel Noordelijk Europa geleidelijk
ontwikkeld uit den Middeleeuwschen kloostertuin en kwam
pas later onder den invloed van den Italiaanschen tuinstijl.
Bij de tuinen der Italiaansche Renaissance vormen natuurlandschap en bouwkundige versieringen ofwel, (omgeving
en tuin naast elkaar geplaatst), een scherp contrast, ofwel
(onderling samengeweven, de natuur doordringend in den
monumentalen tuin), volkomen harmonie.
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Bij de werken van L E NÔTRE doet deze zich kennen als
landschaps- en decoratieschilder en als architect. Zijne tuinen
openen altijd breede perspectieven op het omgevende
landschap.
In het standaardwerk over den Franschen regelmatigen
tuinaanleg door A. J. DEZAILLIER D'ARGENVILLE (1747) wordt
als vierde hoofdvoorwaarde voor eene gunstige ligging
genoemd : Het uitzicht op een fraai landschap : —
,,Le plasir de de découvrir sur une terrasse un grand
„nombre de villages, de bois :
et mille autres diversités
„qui sont les beaux paysages, surpasse tout ce qu'on en
„pourrait dire ici, ce sont des choses qu'il faut voir pour
„juger de leur beauté."
Men nam echter dit' landschap zooals het was, zonder
er verandering: in aan te brengen.
De liefde voor de natuur was blijkens het voorgaande
nooit verdwenen. Eerst min of meer onbewust, kwam zij
echter meer en meer tot bewustheid, al naarmate het
natuurlandschap door het cultuurlandschap vervangen werd.
De ontaarding van den regelmatigen tuinstijl en de
opkomst van den landschapstuin werden beide beïnvloed
door de verandering der maatschappelijke zeden, welke
laatste in de zoogenaamde „herderspoëzie" uiting vonden,
welke herderspoëzie zich van Spanje uit over Frankrijk en
de overige Europeesche landen verbreidde. Hierdoor ontstond eenerzijds de (regelmatige) „R o co co t u in", waarvan
Trianon eigenlijk reeds de voorbode was en anderzijds de
„ r o m a n t i s c h e t u i n " . Wij lezen hierover in „Sächsische
„Gartenkunst", 1910 door Architect D R . ING. HUGO KOCH
op blz. 185.
„Das Schwelgen in einem erträumten Dasein, die Masker a d e des Bäuerlichen und Natürlichen, mit einem W o r t :
,,Die Schäferstimmung, die sich in der erotischen Poesie
„der Schäferspiele, in den idyllischen Gemälden und plast i s c h e n Werken einer solchen Zeit ausspricht, entstammt
„immer dem natürlichen Ergänzungs-Bedürfnis des Menschen,
„das sie treibt, in <ler Kunst gerade das zu suchen, was sie
„im Leben in der Gesellschaft nicht haben können. Sie
„maskieren sich eben, um in der Wirklichkeit, die sie
„umgibt, zu entfliehen."
— En op bladz. 186: „Der Garten ist eben ein Kind
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„seiner Zeit, so muszte er auch der Wandlung der Gesell,,schaftssitten Rechnung tragen. Die heimlichen versteckten
,,Flusterplätzchen zu Liebeständelei und sonstigen Versteck,,spielen, die wir ja schon am Ausgang der vorausgehende
„Epoch kennen gelernt, werden nun zum Leitmotiv des
„Gartens."
Diezelfde „herderspoèzie" leidde echter ook naar „Naturschwärmerei" en . . . tot liefde en eerbied voor de natuur.
Terwijl men in de middeleeuwen genoegen had kunnen
nemen met het bestaande landschap, was men nu, nadat
het echte natuurlandschap vrijwel verdwenen was, er toe
gedreven, om dit laatste weer kunstmatig in het leven te
roepen. De vereering van de natuur werd aangewakkerd
door dichters en schrijvers ; het voorbeeld tot het scheppen
van kunstmatige natuur werd vooral gegeven door de Hollandsche landschapschilders van de zestiende en zeventiende
eeuw. Terwijl JAN VAN GOYEN, (1536—1556) vooral rivier-,
duin- en strandgezichten schilderde, zochten andere schilders
de schuilhoekjes van de natuur in het Hollandsche cultuurlandschap en in de omgeving van herbergen, boerderijen,
enz. (dus geen monumentale gebouwen). Fraaie aansluiting
van gebouw en omgeving vinden wij vooral in de schilderijen van SALOMON VAN RUYSDAEL, (1600—1670), — (zie
o.a. R. M.1) N° 2084, dorpsherberg) en van MEINDERT
HOBBEMA, (1658—1709), zie R. M. N° 1188, watermolen).
Deze laatste gaf vooral gezichten uit de Oostelijke provinciën van ons land. Bepaald romantisch opgevat is het
schilderij R. M. N° 1213 van GILLES CLAESZ HONDECOETER,
(t 1638).
De meeste van onze landschapschilders zochten echter
hunne motieven elders. De schilderijen van JAN BOTH,
( ± 1610—1652), die door zijn broer ANDRIES gestoffeerd
werden, zijn als het ware door het Italiaansche zonlicht
overgoten. ^ (Men zie vooral R. M. N° 5 9 1 ; de natuur
bestudeerende schilders.) ^Men vergelijke verder diens
schilderijen met dien van den beroemden Franschen schilder CLAUDE GELLËE, (1600—1682). ALLART VAN EVERDINGEN,
(1621—75), ging op 19-jarigen leeftijd naar Noorwegen.
De aldaar gevonden motieven verwerkte hij na zijn terug*)R. M. = Rijksmuseum te Amsterdam.
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keer in 1645 tot eigen composities. — (Men zie R. M,
N° 907 en 909.)
Deze schilderijen inspireerden weer andere schilders. D e
beroemde JACOB VAN RUYSDAEL ontleende er zijne watervallen aan, die hij combineerde met Hollandsche of Duitsche
motieven. Van de talrijke schilderijen van zijn hand in het
R. M. noem ik hier N° 2073, zandweg in de duinstreek,
— N° 2030, het kasteel te B e n t h e i m , — N° 2077, watermolen in het bosch, — N° 2076, de waterval. •
Ook REMBRANDT verwerkte in zijne landschappen, (1692—
1698), gegevens van andere schilders tot eigen composities,
bijv. „Phantastische Landschaft" in het Museum te Cassel.
De drie laatstgenoemde schilders werden echter in ons land
niet begrepen. Hunne schilderijen gingen voor het meerendeel
naar Engeland. Trouwens hebben wij reeds gezien, dat het
natuurlandschap inEngeland het langst in stand was gebleven.
De bovengenoemde schilders, ALLART VAN EVERDINGEN,
JACOB VAN RUYSDAEL en REMBRANDT maakten dus eigen
composities. D.w.z. d a t zij o p h e t d o e k k u n s t m a t i g e
natuurlandschappen samenstelden.
Het waren vooral schrijvers als J. J. ROUSSEAU, (NOUVELLE
HELOISE, 1761) en BERNARDIN DE S T . PIERRE, (Les études de
la Nature, 1785) in Frankrijk en ADDISON, (f 1719) en
POPE, (1688—1744) die vooral de liefde voor de natuur
predikten. De twee laatstgenoemden verbreidden vooral het
denkbeeld, om aan den siertuin het aanzien te geven van
een natuurlandschap. ADDISON was hiertoe geïnspireerd
geworden door het in 1667 geschreven Paradise Lost
door MILTON, dat door zijn toedoen in 1694 na den dood
van den dichter uitgegeven werd. Het paradijs werd hierin
beschreven als een ideaal natuurlandschap :
,,Eden, where delicious Paradise
,
„Crowns with her inclosure green
„As with a rural mound, the champion head
„Of a steep wilderness; whose hairing fide
„With thicket overgrown, grotesque and wild
„Acces D e n y ' d ; and over head up-grew,
„Insuperable height of loftiest shade
„Cedar and Pine, and fir, and Branching palm
„A sylvian scene!"
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Die denkbeelden zouden reeds spoedig praktisch toegepast worden door WILLIAM KENT, (1685— x 748).De pogingen
van DUFRESNY in de zeventiende eeuw hadden geen vruchten
gedragen. Nu waren de tijden echter rijp geworden voor
de nieuwe denkbeelden en deze zouden allereerst toepassing
vinden in het land waar het groot-grondbezit nog tot op
heden is blijven bestaan. Want de natuur, die men in
andere landen, Amerika, enz. had leeren kennen, was
onbegrensd — en vandaar dan ook, dat de eerste landschapsparken grooten omvang hadden.
T o e n nu de h i e r b o v e n g e n o e m d e d e c o r a t i e s c h i l d e r WILLIAM KENT, (1685—1748), l a n d s c h a p p e n
w i l d e s a m e n s t e l l e n , d e e d hij d i t n i e t o p h e t d o e k ,
m a a r o p h e t t e r r e i n zelf. Het scheppen van kunstmatige
natuurlandschappen
vond dus zijn oorsprong in de schilderkunst.
De opvolgers van WILLIAM KENT trachtten toen de landschapskunst tot onafhankelijk kunstvak te verheffen. Met
de scheppingen van LOUNCELOT BROWNE, (1715—1785)1
was echter spoedig het hoogtepunt bereikt. Men verviel in
schablonenarbeid. Aan HUMPHREY REPTON (1752— 1818) en
FÜRST VON PÜCKLER MUSKAU (1785—1871) is het voornamelijk te danken, dat de tuinkunst weder in goede banen
geleid werd. *)
*
REPTON, tevens schilder en architect, keerde weer terug
tot de twee aan de tuinkunst meest verwante vakken, —
bouwkunst en schilderkunst. In het volgende hoofdstuk
zullen wij zien, in hoeverre hij als architect weer harmonie
bracht tusschen huis en omgeving en dus de toen nog
vijandige stroomingen in de tuinkunst samen bracht.
Het landschap bestudeerde hij vooral uit het oogpunt
van den schilder. Een ontwerp bracht hij op de volgende
wijze tot stand: Van de voornaamste gedeelten van het
terrein vervaardigde hij waterverfteekeningen. O p deze
teekeningen bracht hij de door hem gewenschte veranderingen aan. Naar deze, in een „redbook" 2 ) verzamelde
teekeningen werd de plattegrond geteekend.
»)
Zie PARSON'S. „The art of landscape-gardening", 1915.
2
) Deze redbooks zijn niet in den handel verkrijgbaar. Schrijver
dezeszagechterindebibliotheekvan Manchester eenfraai exemplaar.
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Bij deze werkwijze bleek reeds spoedig het

teele verschil
schappelijke

tusschen
tuinkunst:

schilderkunst
—

fundamen-

en land-

i°. De tuin is een l e v e n d kunstwerk, dat niet alleen
van dag tot dag of van jaargetijde tot jaargetijde, maar
ook in het verloop der jaren steeds van aanzien verandert.
Aan het voorstellingsvermogen van den tuinarchitect worden
dus hoogere eischen gesteld.
2°. De schilder moet op een plat vlak, meestal op verkleinde schaal, de illusie scheppen van ruimte, vorm en
massa. De tuinarchitect werkt in de ruimte met het
materiaal zelf.
Vandaar dan ook, dat dieper ingaande studie van licht
en schaduw, van harmonie in lijn, kleur en vorm en van
lucht- en lijnperspectief noodig was. De resultaten van die
studie heeft REPTON neergelegd in zijn standaardwerk :
,,,The art of landscape-gardening," 1803, dat door FÜRST
VON PÜCKLER MUSKAU den bijbel van den tuinarchitect genoemd is en dat dien titel nog altijd verdient.
Dank zij deze studie was het vervaardigen van ,,r e dbooks" voor den t u i n a r c h i t e c t als hulpmiddel
n i e t m e e r n o o d i g . Hij kon zich van toenaf verlaten
op zijn voorstellingsvermogen. FÜRST VON PÜCKLER MUSKAU werkte onmiddellijk op het terrein zelf. Hij kon zich
de weelde verschaffen, op eigen kosten en op een eigen terrein van groote uitgestrektheid, (n.l. het landgoed Muskau), het vak te bestudeeren op dezelfde wijze als de
schilder dit doet op het doek. Niet alleen werden volwassen boomen nu eens hier, dan weer daar geplaatst,
maar ook geheele beplantingen, vijvers, heuvels veranderden jaar op jaar van plaats en vorm. ') Door op deze
wijze de theorieën van REPTON toe te passen, h e e f t h i j
de l a n d s c h a p s k u n s t tot een g e h e e l van de
s c h i l d e r k u n s t o n a f h a n k e l i j k k u n s t v a k verh e v e n . Hij moest echter tevens dieper ingaan op d e
studie van het plantenmateriaal en van het plantenleven.
En daartoe dienden zijne studiereizen niet alleen in Duitschland maar ook in andere landen. Zoodoende werd dus het
terrein van den botanicus betreden. Natuurkennis in den
1) Men zie zijn standaardwerk, „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei", 1833.Opnieuw bewerkt in 1902door THEODOR LANGE.
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meest uitgebreiden zin van het woord werd van toen af
noodzakelijk voor den tuinarchitect. Wij kunnen den lezer
hiervoor verwijzen naar het voorgaande hoofdstuk. Alleen
over de bestudeering van het p l a n t e n i n d i v i d u moeten
wij hier nog het een en ander in het midden brengen.
De kennis van het plantenindividu berustte namelijk tot
in den laatsten tijd zoowel bij den landschapschilder als
bij den tuinarchitect op empirie, dus op „onbewuste",
alleen door ervaring verkregen wetenschap. Talrijke botanici,
waarvan wij hier alleen noemen RoszMäszLER en voor ons
land H. W I T T E hebben door hunne natuurbeschrijvingen aan
deze empirie alreeds een zekeren grondslag gegeven.
Het was echter D R . H. Bos, die in zijn „leerboek der
Plantkunde," tweede deel, tweede druk, aan de studie
van den opbouw der planten de noodzakelijke wetenschappelijke basis gaf. Dit werk was voor schrijver dezes
de aanleiding, om in zijn boek „Boomen en Heesters in
Parken en Tuinen" van de voornaamste soorten van boomen
en heesters achtereenvolgens de vergelijkende beschrijving te geven van wintertoestand, blad en bloem en tevens
twee hoofdstukken te wijden aan de ontwikkeling van blad,
bloem en vrucht in de loop van het jaar.
Het laatste woord in dezen is echter gesproken door
den landschapschilder REX VICAT COLE in zijn rijk geïllustreerd werk : — „ T h e artistic anatomy of trees ; — their
structure' and treatment in painting," 1916. — Dit boek
wordt o.a. besloten door eene zeer uitgebreide bibliographie betreffende de botanische werken in alle landen.
Van nuafaan zal dus aan eene akademie van beeldende
kunsten de „uiterlijke anatomie" (morphologie) der planten
evengoed onderwezen moeten worden als de anatomie van
mensch en dier. Hierbij zal zich dan echter moeten aansluiten
het algemeen begrip van de samenleving der planten en van
den invloed van bodem en klimaat op den plantengroei.
M.i. is dus de wetenschappelijk onderlegde tuinarchictect de
aangewezen persoon, om bemiddelaar te zijn tusschen botanicus en landschapschilder. Het meest wenschelijk zou echter
in dezen zijn, zoowel voor de vorming van den aanstaanden
landschapschilder als van den aanstaanden tuinarchitect —
de samenwerking tusschen den docent in natuurteekenen
en schilderen en den docent in tuinkunst. Voor den aan-
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staanden landschapschilder zou dan de eerstgenoemde
docent, — voor den aanstaanden tuinarchitect de laatstgenoemde docent de hoofdleiding moeten hebben. En dit
denkbeeld is in Nederland o.i. zeer goed te verwezenlijken !
Hier komt dus reeds het verband ter sprake, dat er o.i.
bestaan moet aan de Wageningsche Hoogeschool tusschen
de vakken natuurteekenen en schilderen eenerzijds en tuinarchitectuur en tuinkunst anderzijds.
Hiertoe zullen wij vóór alles na moeten gaan de achtereenvolgende werkzaamheden van den tuinarchitect tusschen
de voorloopige opdracht en de aflevering van het eigenlijk gezegde ontwerp.
i°. Allereerst bezoekt de tuinarchiteet het terrein en
stelt, dank zijn voorstellingsvermogen, vast welke wijzigingen
in beplanting en bodemrelief moeten plaatsgrijpen, waar
het gebouw moet geplaatst worden, enz. H e t o n t w e r p e n
v a n h e t p l a n is d u s z u i v e r e e n w e r k v a n d e n
g e e s t . V a a r d i g h e i d in h e t t e e k e n e n is h i e r v o o r n i e t n o o d i g . — Het voorstellingsvermogen van
den aanstaanden tuinarchitect moet zich echter in korten
tijd volledig ontwikkelen. Evenals voor alle andere beeldende kunsten is dus voor de tuinkunst het onderwijs in
handteekenen toch als voorbereidend
vak wel gewenscht.
Dit onderwijs zou dan, in navolging van Delft (in verband
met bouwkunst), o.i. gegeven moeten worden aan a l l e
studierichtingen in de tweede helft van het propaedeutische
jaar en aan het tweede studiejaar tuinbouw, (teekenen op het
zwarte bord). — Echter dan niet ten koste van het vak
tuinarchitectuur.
2°. Na het ontwerp vastgesteld te hebben zal de tuinarchitect eene schets op het papier brengen en het werkplan, (met opgave van beplanting, — grondwerk enz.)
samenstellen. Dit vereiseht eenetechnischevaardigheid,waarvoor speciaal teekenonderwijsniet noodig is.
3°. Ten laatste komt het er op aan, dat de tuinarchitect
zijne denkbeelden in een zoodanigen vorm giet, dat een
ieder, (en vooral de werkgever) zegemakkelijk begrijpt. —
En dit is (in tegenstelling met den beeldhouwer en den
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bouwkundige), voor den tuinarchitect bijna ondoenlijk. En
toch hangt hiervan dikwijls af — of het werk gegund
wordt of niet. — Nu kan bij eene particuliere opdracht
eene mondelinge toelichting veel doen, — is in sommige
gevallen zelfs voldoende. Voor prijsvragen is men echter
alleen aangewezen op schriftelijke toelichting. Wij zullen
nu in het kort de voor- en nadeelen nagaan van de drie
voornaamste vormen waardoor men een plan kan vertolken:
D e o p g e w e r k t e t e e k e n i n g . — Heeft vrijwel
het karakter van- kadastrale kaart. De beplanting wordt
min of meer symbolisch voorgesteld, echter alleen tot op
de werkelijke grens tusschen gras en onderbeplmting. De
aard van de beplanting en de luchtlijn (dus de hoogteafmeting) komen dus niet tot haar recht. Vooral op een
onregelmatig ontwerp treden de wegen te veel op den
voorgrond. — Toch is dit nog altijd de meest verkiezelijke
vorm. Voor hei verkrijgen van de hiertoe noodige vaardigheid is geen speciaal teekenonderwijsnoodig.
H e t p e r s p e c t i e v i s c h o n t w e r p . — Schijnbaar
benadert men hierdoor de werkelijkheid. Maar schijn
bedriegt ook hier! Vooral de vogelvluchtperspectief is
een uitstekend middel.... om fouten in 't ontwerp aan het
oog te onttrekken. — Perspectievischeschetsenop ooghoogte
zijn echter wel aan te bevelen. Voor het verkrijgen van
de hiertoe noodige vaardigheid is speciaal onderwijs wel
gewenscht. Dit zooveelte meer, daar dit zich aankan sluiten
bij het heren schetsen van boomtypen en plantengroepen. (Dit
laatste is, zooals wij reeds hierboven vermeldden, eene zeer
gewenschte voorbereiding liefst in hettweedestudiejaar, voor
het speciaal door den docent in tuinkunst te geven onderwijs
in vormleerder boomen enincompositievanparkenentuinen).
H e t r e l i e f p l a n . — Ontaardt zeer licht in —- „spielerei." Het geeft een schijn van werkelijkheid op verkleinde
schaal. Het beste materiaal hiervoor is plastoline. Voor
overzichtsplannen op zeer verkleinde schaal wordt ook wel
gips gebruikt. Ook kleine details zooals steengroepen,
bruggen, tuinhuisjes kunnen in plastoline worden voorgesteld. De hiertoe vereischte technische vaardigheid
te bezitten kan zijn nut hebben, — heeft echter met eigenlijke vakkennis niets te maken.
xiv
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Ten slotte zouden wij nog willen opmerken, dat uit dit
geheele hoofdstuk blijkt, dat liet door den docent in handteekenen 'en schilderen, (liefst aan alle studierichtingen in
het eerste studiejaar), te geven onderwijs in de geschiedenis d-er schilderkunst
eene basis kan zijn voor het
door den docent in tuinarchitectuur en tuinkunst te geven onderwijs in de geschiedenis der tuinkunst.
VI. BOUWKUNST EN TUINKUNST.
In dit hoofdstuk zullen wij eerst trachten, in groote
trekken de ontwikkeling van de stedebouw te schetsen,
en daarna nagaan, ïn hoeverre de bouw- en tuinstijlen
elkaar in den loop der tijden beïnvloed hebben.
A. DE S T E D E BOUW.

Als gevolg van de reeds in het eerste hoofdstuk vermelde
bedijkingen in de 14e eeuw kreeg niet alleen het cultuurlandschap, maar ook het net der verkeerswegen meerdere
uitgebreidheid.Tevensontstonden weer nieuwe woningcentra.
Tot dusver volgden de verkeerswegen vooral de kleinere
rivieren en de kust langs Holland en Vlaanderen. Zoo
onderhielden bijv. de „hessenwagens" het handelsverkeer
vau Zwolle en van de kasteelen en kleinere steden èn
dorpen langs de riviertjes van de Graafschap met het
Munstersche • en met Noord- en Midden-Duitschland. Bij
de samenkomst van die riviertjes ontwikkelden de dorpen
zich tot kleinere of grootere steden, (bijv. Amersfoort). Bij
de monding dezer riviertjes in de hoofdrivieren ontstonden,
(meestal uit visschersdorpen), groote handelscentra. Terwijl
in het Oosten van ons land meestal het dorp er eerder
was dan het kasteel dat dan (zooals bij Wageningen),
naast het dorp lag, waren in het Westen van Holland
meestal de kasteelen aanleiding tot het vormen van steden,
welke laatste dan volgens een vast plan, (het bloksysteem),
waren ingedeeld, (bijv. 'sGravenhage, Leiden, Delft enz.).
Toch is hier nog eene onregelmatige kern te onderscheiden.
Een zeer zuiver type van dit systeem vindt men in Elburg,
(zie de plannen in het museum aldaar), dat evenals de
andere steden rondom de Zuiderzee later ontstaan is.
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Voegen wij hierbij, dat de steden van ons land een harden
strijd moesten voeren, dan blijkt dus, dat iedere stad of
dorp van ons klein landje als het ware eene eigene ontwikkelingsgeschiedenis heeft. Wij zullen ons echter nu
bepalen tot enkele algemeene opmerkingen en verwijzen
den lezer voor eene meer diepgaande studie naar het
standaardwerk van E. H. PETERS en DR. H. BRUGMANS.
I°. De steden en dorpen waren al of niet versterkt. De
versterkte dorpen lagen meestalop strategische punten. Hoewel zij stadsrecht verkregen, hebben zij zich meestal niettot
stad kunnen ontwikkelen. Zij ontstonden meestal in de 14e
eeuw. De niet-yersterkte dorpen en steden waren in ons
land uitzonderingen, 's Gravenhage met het bosch en het
jachtslot der Graven van Holland, is hiervan het meest
sprekende voorbeeld. Domburg geeft zelfs tegenwoordig
nog een fraai beeld van eene open stad, waar het natuurlandschap als het ware in doordringt.
De versterkte stad vormde een meer afgesloten geheel.
De ommuringen met de muurtorens en toegangspoorten
sloten zich echter aesthetisch aan bij het geheele stadsbeeld.
Terwijl nu de Engelsche steden van dien tijd voor hef
meerendeel nog den rechthoekigen vorm van de Romeinsche
legerplaats behouden hadden, (dien wij merkwaardig genoeg
terugvinden bij het veel later ontstane stadje Elburg), was
de omtrek der Noord-Europeesche steden meestal onregelmatig. Toch was de door de muren gevormde lijn nooit
grillig! Ook hier zien wij eene uiting van het onbewust
aesthetisch gevoel. Men voegde zich geheel naar hetbodemrelief en naar de verdeeling van land en water envan bosch
en veld. Zeer leerzaam is in dit opzicht eene vergelijking
van de steden in bergachtige streken met die van het
vlakke land. In dit laatste nadert de omtrek van de stad
de geheele of halve cirkel. Ook het cultuurlandschap heeft
invloed. Deze invloed is o.a. merkbaar in het gebroken
rechtlijnig verloop van de ommuringen — echter ook in
het meer rechtlijnig verloop der straten.
20. De eerste steden zijn voor het meerendeel ruim
en breed aangelegd. De breedte der straten was berekend
naar het toenmalige verkeer en naar de hoogte der woningen.
Meestal was echter het kerkplein, (ook dikwijls de markt),
slechts door nauwe stegen toegankelijk, (Brussel, Amers-
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foort, Wageningen, enz.), welke stegen echter, op de oude
plattegronden meestal te breed zijn aangegeven., Bij vooruitgang van het handelsverkeer werd echter dikwijlsde markt
verlegd en dan in open verbinding gebracht met de verkeerswegen. Ook de eerste bebouwing was meestal zeer
ruim. Ieder huis had een tamelijk groot terrein ter beschikking, dat dan diende als boomgaard en moestuin. (Bij de
uit visschersdorpen ontstane steden isde kern echter meestal
dichter bebouwd). Grootsch opgevat was de ommuring van
Utrecht, dat oorspronkelijk bestond uit eene samenvoeging
van kloosters of kapittels. Werd de ommuring echter niet
tijdig door eene andere vervangen,danwaseene openhooping
van woningen onvermijdelijk. Men verkreeg eerst aaneengesloten huizenrijen. Daarna werden de bouwblokken ook
inwendig bebouwd en door smalle stegen doorsneden.
Goede voorbeelden hiervan vinden wij in Oud-Berlijn en
vooral ook in Brugge. Ook Hattem geeft nu nog een goed
voorbeeld van eene volgebouwde stad. Van zulk eene opeenhooping van houten huizen was brand een onvermijdelijk
gevolg. Het einde van ieder bloeitijdperk van onze oude
steden wordt dan ook door branden gekenmerkt. Daardoor
verdween meer en meer het schilderachtige houten huis.
Tusschen de 13e en 15e eeuw werd echter bij vele steden
voor uitbreiding gezorgd, hetzij eenzijdig, hetzij concentrisch.
In dezen tweeden ring vonden dan dikwijls de kapittels
en kloosters plaats, welke zich vooral in het laatst van de
14e eeuw in de steden ophoopten. Teneinde de groote
beteekenis van de Nederlandsche stedebouw in de 15e
en 16e eeuw te verklaren, zullen wij ons eene korte
historische schets moeten getroosten.
Vanaf 1350, (de uitvinding" van het haringkaken te
Biervliet), had de handel zich voornamelijk geconcentreerd
in Zeeland. In 1419 wasZierikzee onze grootste handelsstad,
waar handel gedreven werd met alle landen van Europa.
De twisten en rampspoeden van het laatst der 14e eeuw
duurden echter voor de andere provinciën nog voort tot
aan de regeering van PHILIPS DE GOEDE, (1456—'67). Toen
brak eene betrekkelijk korte periode aan van plotselinge
welvaart en ontwikkeling van industrie, handel, landbouw
en veeteelt. Deze eerste welvaartsperiode was ook het
bloeitijdperk van den kerkbouw en vooral ook van den
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bouw der gropte kerktorens: St. Janskerk te 's Hertogenbosch, (1448—1517), Arnhem, (1452—1500), Amersfoort,
1446—'71 enz.Tevens verrezen, innavolgingvanVlaanderen
raadhuizen in Gothischen stijl in Middelburg, Veere, Gouda
en Kuilenburg. Wegens het onbevaarbaar worden van den
IJsel, ± 1450, concentreerde de handel zich evenwel meer
en meer in de Hollandsehe steden. Vandaar echter eene
vrij plotselinge overbevolking, eene te dichte bebouwing
— en in ±1500 tal van branden, waardoor vele steden
geheel of gedeeltelijk vernietigd werden. Na eene korte
terugzinking kwam weer eene herleving tijdens de regeering
van Karel V. Toen brak echter tevens het tijdperk aan der
Renaissance, juist toen onze steden weer opnieuw moesten
worden opgebouwd en de schilderachtige houtbouw, uiting
van de Middeleeuwsche volkskunst, plaats moest maken
voor steenbouw. Tevens werden, onder invloed van de
gewijzigde bewapening de oude muurtorens door bastions
vervangen. Niet alleen was dit van uit een aesthetisch
oogpunt beschouwd een teruggang ; maar deze nieuwe versterkingen bleven meestal tot in de negentiende eeuw
bestaan. Daardoor werd de stad weer volgebouwd, —'• en
zoodoende ontstond het volgende stadsbeeld :Een complex
van straten en pleinen, begrensd door aaneengesloten
huizenrijen, terwijl het inwendige der huizenblokken werd
ingenomen door grootere *en kleinere stadstuintjes. Tijdens
het tijdperk der Renaissance behield de stad echter nog
een schilderachtig uiterlijk. En wij Nederlanders kunnen
trotsch zijn op een stad als Amsterdam, waar nog veel
van die vroegere schoonheid behouden is gebleven. Inde
meeste onzer steden verdween het schilderachtige echter
meer en meer onder invloed van denmonumentalen bouwstijl.
Vanaf ± 1850 betrad de stedebouw echter geheel nieuwe
banen. — De tweede helft der 19eeeuw isin vele opzichten
te vergelijken met de tweede helft der 15e eeuw. Ook
toen moesten de gewijzigde bewapeningen, de talrijke
uitvindingen op technisch gebied en de daarmede gepaard
gaande ontwikkeling van het verkeerswezen, de ontzaglijke
vooruitgang der wetenschap,,de verbeterde cultuurmethoden
enz. invloed uitoefenen op de geheele menschelijke
samenleving en ook op de verhouding tusschen mensen
en natuur.
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De wijziging der bewapening had ± 1850 ten opzichte
van de steden dezelfde uitwerking als ± 1450 ten opzichte
der kasteelen, (zie bladz. 180). De doelloos geworden versterkingen vervielen en werden in plantsoenen veranderd.
Hoewel deze plantsoenen dikwijls meesterwerken waren op
het gebied van landschapskunst, zijn zij meestal uit stedebouwkundig oogpunt als eene mislukking te beschouwen.
Niet alleen ging voor verscheiden kleine plaatsjes eene
karakteristiekehistorische schoonheid onherroepelijk verloren.
Maar de nadeelen van de vroegere wallen en grachten,
hoofdzakelijk bestaande in de afsluiting van de omgeving,
werden door het plantsoen niet opgeheven. Enkele steden,
zooals Arnhem en Utrecht verkregen nieuwe toegangen.
Daar vormden de plantsoenen dus het uitgangspunt van
een systeem van parken en boulevards, dat het ademhalingsorgaan werd van de saamgedrongen menschengemeenschap
en dat ook naar binnen toe in de stad doordrong. De
stedenbouw werd dus in den modernen tijd eene wetenschap,
waarbij rekening gehouden moest worden met de moderne
eischen van verkeer en hygiëne. De principes van den
modernen en die van den Middeleeuwschen stedebouw
zijn echter toch in hoofdzaak dezelfde. Alleen de schaal
verschilt. Wat vroeger groot was, is nu klein. Tevens
geschiedt de uitbreiding nu niet sprongsgewijs, maar is
zij onbegrensd, terwijl ook door de ontwikkeling van handel, industrie en verkeer zich verschillende centra van
bevolking vormen. Meer dan ooit is vooral de grootstad als een levend organisme te beschouwen, dat zich
niet alleen van binnen naar buiten uitbreidt, maar waarvan
ook de inwendige deelen aanhoudend van gedaante en
bestemming veranderen. Wordt de ontwikkeling van eene
stad nu niet volgens een voorafberaamd plan in vaste
banen geleid, dan houdt de uitwendige ontwikkeling de
inwendige tegen, — de stad verstikt en is alleen door
eene kostbare visiesectie te redden. Brussel, Parijs,
Weenen en ook vele Amerikaansche steden hebben hier
millioenen voor uitgegeven. En ook voor ons land staat
de twintigste eeuw in het teeken van uitbreidingsplannen.
In zulk een modern uitbreidingsplan vormen drie systemen
van verkeerswegen onderling verband, ni. de boulevards,
de groote verkeerswegen en de nauwere winkelstraten ;—
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het havenverkeer en het spoorwegverkeer krijgen onderling contact; — boven- en ondergrondsch snelverkeer
verbinden de hoofdpunten -, — de volkswijken worden
vervangen door gebouwen voor regeering en onderwijs
of voor den groothandel ; — de armere bevolking echter
verhuist naar de a r b e i d e r s p a r k e n , die de stad,
liefst in het Oosten, (met de heerschende windrichting
mede), afscheiden van den centra van groote industrie. De
kleinere ambtenaars gaan naar de t u i n s t e d e n en in
het Westen of N.-Westen breiden de v i l l a p a r k e n zich
uit voor de meergegoeden; —rondom, op.eenigen afstand
van de stad komen•de b e g r a a f p l a a t s e n , liefst door
p l a n t s o e n omgeven, A r b e i d e r s p a r k e n , - v i l l a p a r k e n , t u i n s t e d e n , b e g r a a f p l a a t s e n en de
g r o o t e r e p l e i n e n vormen de onderdeden van het
geheele systeem van p l a n t s o e n e n en p u b l i e k e
p a r k e n , waardoor de stad doorsneden wordt. Met trots
kunnen wij Nederlanders wijzen op uitbreidingsplannen,
zooals die van 's Gravenhage en Amsterdam door BEKLAGE,
op steden als Utrecht en Arnhem, die zich volgens bovenstaand schema ontwikkelen en op de arbeidersparken van
Delft en Hengelo. De natuur dringt dus door in de menschelijke samenleving. De voornaamste leuzen zijn: i°kOpen
bebouwing en 2° volkomen harmonie tusschen al of niet
kunstmatige natuur en menschelijke woning.
Zoowel de tuinarchitect als de bouwkundige zijn hierdoor
geplaatst voor .de oplossing van probleemen, die wijde
perspectieven openen voor de ontplooiing van de beide
zustervakken tuinkunst en bouwkunst. Het doel is hetzelfde
nu als vroeger in de Middeleeuwen. De middelen, om dat
doel te bereiken zijn echter geheel andere, "dank zij het
moderne rijke plantenmateriaal en den vooruitgang op
technisch gebied. Vormen en uitdrukkingswijzen van vroeger te copieeren kan noch mag het doel zijn. Tuinarchitect en bouwkundige zullen echter op de schouders moeten
staan van hunne voorgangers en daartoe is het noodig,
van het werk van die voorgangers op de hoogte te zijn.
Slechts door kennis van het verleden kan men het heden
begrijpen en de toekomst voorzien en voorbereiden.. Vóór
alles zullen wij dan ook weer een blik achteruitwerpen,
ten einde in groote trekken het verband na te gaan, dat
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in het verloop der tijden heeft bestaan tusschen tuinkunst
en bouwkunst. ')
B. HUIS EN TUIN VANAF DE MIDDELEEUWEN TOT AAN
DEN TEGENWOORDIGEN TIJD.

C o n t r a s t w e r k i n g zullen wij vinden tusschen de
Gothische kathedralen en het natuurlandschap van NoordEuropa:
H a r m o n i e zullen wij opmerken:
1°.Tusschendegebouweninschilderachtigenstijl,(burchten,
boerderijen, molens, bruggen) en het natuur- of cultuurlandschap van Noordelijk Europa.
2 0 .Tusschen den Griekschen tempel en het (Oud)Grieksche natuurlandschap.
3 0 . Tusschen de gebouwen der Nederlandsche Renaissance en het Noord-Europeesche natuurlandschap.
4o-Tusschen de gebouwen der Italiaansche Renaissance,
(momentale bouwstijl) en het Italiaansche natuurlandschap.
De G o t i s c h e bouwstijl.
Dank zij FRANCISCUS VAN ASSISI werd vanaf het begin
der dertiende eeuw de Christelijke kerk het centrum, van
waaruit liefde voor de natuur zich over de wereld zou
verbreiden. In het Gothische kerkgebouw, dat als een tot
vergeestelijkte materie geworden beeldhouwwerk het godsdienstig gevoel vertolkte van een geheel volk, (lijfeigenen,
vrije burgers, edellieden en vorsten),zouden ook de nieuwe
denkbeelden uiting vinden.
De eerste Gothische kerken van Isle de France vormden,
zoowel wat bodem- als luchtlijn betreft, een absoluut contrast, maar tegelijk ook een innig verband met de huizen,
(Middeleeuwsche, schilderachtige houtbouw), uit wier midden
zij oprezen. Toen men echter in Engeland niet, (zooals bij
de eerste kathedralen van Frankrijk en Normandie), de
l
) Wij vermelden hier voorloopig de lijnvormige stad, waarvan
onzelangstraatdorpen endedorpen onzerveenkoloniesalsprototypen
zouden fiinnen gelden. Het denkbeeld werdvanaf1882gepropageerd
en vanaf 1892in de omstreken van Madrid verwezenlijkt door den
Spanjaard SORIA Y MATA. Schrijver dezes is echter van plan, omdit
voor Nederland en koloniën zeer belangrijke onderwerp later meer
uitvoerig te behandelen.
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dubbeltorens van de Syrische basiliek als grondvorm aannam, maar men de torens, zich steeds naar boven toe
verjongende, spits deed opgaan, gaf men daar aan de
kerken zooveel mogelijk eene omlijsting van statig, hoog
geboomte, waarvan het koepeldak scherp contrast vormde
met de verticale lijnen van het gebouw — maar tochook
het koepelgewelf van het inwendige der kerk naar buitentoe
voortzette. Tevens plaatste men, ter verkrijging van een
natuurlijk spiegeloppervlak, het gebouw bij voorkeur aan
den oever van een meer of van eene rivier — dus in de
vrije natuur! Talrijke dorpskerken in Europa, (ook in ons
land, bijv. het kerkje te Heelsum), zijn in eene natuurlijke
omgeving geplaatst. De kerkpleinen van onze dorpen en
steden waren met vrijgroeiende boomen beplant. Het geheele
stads- (of dorps)-beeld was doorweven met hoog geboomte.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat een „Gothische
tuinstijl" nooit bestaan heeft en trouwens ook tot de onmogelijkheden behoort. De middeleeuwsche tuinstijl is dus gedurende zijne ontwikkeling niet door den Gothischen bouwstijl
beïnvloed geworden, zoodat wij dan ook zelfs gedurende
het Gothische tijdperk in den kloosterhof de middeleeuwsche
bloemenweiden terugvinden als een stukje afgesloten vrije
natuur.

De Middeleeuwen.
De Middeleeuwsche bouwstijl, dien wij ook „ s c h i l d e r a c h t i g e b o u w s t i j l " zouden kunnen noemen, behoort
naar inzien van schrijver dezes tot één der hoogststaande
uitingen op het gebied van de bouwkunst.
Het monumentale gebouw (evenals de monumentale tuin)
is opgebouwd volgens de wetten der eenvoudige verhoudingen. Gebouwen in schilderachtigen stijl, (de boerderijen, —de houten gebouwen der middeleeuwschesteden, —
de burchten en ook de laier ontstane molens en ophaalbruggen en ook de landschapstuin, (evenals alles, wat de
Natuur geschapen heeft, mensch, dier en plant), gehoorzamen aan de wetten der samengestelde verhoudingen.
Zij ontsnappen dus meestal aaneene wiskundige constructie.
Zij zijn eene dikwijls onbewuste uiting van den natuurlijk-
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aesthetisch voelenden mensch en kunnen ook alleen door
dezen laatste worden begrepen en naar waarde geschat.
Zij zijn eene uiting van volkskunst.
Het houten gebouw der Middeleeuwsche dorpen en steden
vermeldden wij reeds hierboven in het artikel over den
stedenbouw.
Boerderijen, molens, bruggen, enz. behooren tot het
gebied van de ,,landelijke" bouwkunst. Wij kunnen hiervoor den lezer -verwijzen naar de voorgaande hoofdstukken.
Hier zullen wij vooral onze aandacht wijden aan kloosters
en kasteelen.
In yyj werd door Karel de Groote als krijgsknndig en
kerkelijk steunpunt het Valkhof te Nijmegen gesticht tegen
de Friezen en eveneens een kasteel te Paderborn tegen
de Saksers. Deze kasteelen vormden een deel van het
net der keizerlijke Pfalzen, waarvan nu nog 150 bekend
zijn, waaronder 4 in Nederland, n.l. Nijmegen, Elsloo,
Meerssen en Maastricht. Volgens DR. KUNRAD PLATH zou
het plan van het Valkhof in de kloosterschool te York ontworpen zijn en zou dus zoowel de bouw der toenmalige kloosters als die der Keizerlijke Pfalzen in Nederland en NoordDuitschland onder invloed gestaan hebben van Engeland,
waar in directe voortzetting der Romeinsche beschaving
een rijk en zelfstandig kunstleven bloeide. Die kloosters,
evenals de pfalzen waren gebouwd volgens het beginsel
van één overwelfde ruimte, in tegenstelling met het Etrurische stelsel, (met open binnenhof), dat zich in ons land
vooral in de -dertiende eeuw verbreidde onder den invloed
der Cisterciencers. (Zie over het perystilium het volgend
hoofdstuk). Op afbeeldingen van het Valkhof, (zie o.a.
N° 991, door JAN VAN GOYEN 1641, in het Rijksmuseum
te Amsterdam), treft vooral de schilderachtige groepeering
der gebouwen en de fraaie luchtlijn van het geheel, dat
zich aesthetisch aanpast aan de omgeving. Tevens treft het
ons, dat de vleugel der keizerlijke vertrekken tot opMen
grensmuur is doorgetrokken, zoodat men van daaruit over
de boschrijke hoogte heen een onbelemmerd uitzicht^had
op het prachtige panorama van de Betuwe, Wij denken
hier onwillekeurig aan de uitspraak van JACOB VON FALKE:
„Es sind immer im Naturgenusz des Mittelalters das physische Gefühl der W7ärme des Wohlbehagens in freier
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„Luft mit 'der Freude an den Kinderen der Natur, den
Blumen, Rasen, Busch und Baum." Tusschen den muur
en de vleugels der gebouwen waren 4pleinen :Het grootste
was heit ingangsplein met de waarschijnlijk door boomen
overschaduwde welput in het midden. Twee.kleinere werden omsloten door de keukens en stallen. Het vierde
werd begrensd door de vrouwelijke vertrekken en de kapel
met den vleugel voor de geestelijkheid. Hier was dus
waarschijnlijk het terrein, waar de monniken als leermeesters
optraden voor het kweeken van moes- en vooral van artzeneigewassen.
Eenheid van gebouw en omgeving treft ons ook in de
afbeeldingen van de abdij van Egmond. (Zie o.a. N° 1118
en 1117 in het Rijks Museum te Amsterdam en Afb. 260
in „De Nederlandsche Stedenbouw door C. H. PETERS.)
Grooten invloed op de ontwikkeling van de Middeleeuwsche burcht had het feodalisme, dat zich volgens de nieuwere
zienswijze uit de oorspronkelijke Germaansche toestanden
ontwikkeld had en waarvan het door de Karolingische
vorsten volmaakte leenstelsel den grondslag vormde. (SEIBOHN bewijst in „The English Village community", dat de
oude marken landgoederen zijn geweest, in het bezit der
hoofden en dat de Germanen dus geen communaal bezit
kenden). In tegenstelling met de Keizerlijke -Pfalzen ontwikkelde zich in ons land de meest primitieve vorm,
die ons nu nog bewaard is gebleven in den burcht te
Leiden : Eene op eene hoogte gelegen verdedigbare wijkplaats, door ringmuur met weergang omgeven. Toen echter
het Saksische versterkte huis van hout voor steenen gebouwen moest plaats maken, • verkreeg men het tweede
type, waarbij een torenvormig kasteel in het midden stond
van een door een muur of gracht omsloten plein. (Zie voor
de ontwikkeling der Engelsche kasteelen :— ALFRED HARVEY,
„The Castles and walled towns in Engeland, i o n . ) —
In de elfde eeuw verrezen o.a. in Holland langs de duinen
talrijke kasteelen. Zooveel mogelijk werden voor kloosters
en kasteelen plaatsen uitgekozen, rijk aan natuurschoon.
Nabij het kasteel werd in de vrije natuur eene ruimte
afgepaald voor tournooien. Hier bevond zichook de boomgaard. Door UHLAND is in zijne „Geschichte der altdeutschen Poëzie" nadrukkelijk gewezen op den „duftigen Gras-
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garten." In het middeleeuwsche gedieht van de „Sultanstochter im Blumengarten" is de tuin tegelijk boom-, bloemen grastuin.
In de twaalfde en dertiende eeuw werd bij den bouwder kasteelén meer en meer gelet op bewoonbaarheid. D e
ringmuur der burchten werdt gedeeltelijk door het kasteel
vervangen. Oostersche weelde en beschaving drongen in
Europa door. Wat de tuinen van dien tijd betreft, verkrijgen wij het beste inzicht door het reisverslag van den
Boheemschen ridder L E O VON ROZIMITAL in 1465—67. In
Portugal en Spanje bewondert hij de talrijke tuinaanlagen,
(eene voortzetting van de oude Moorsche tuinen.) In Parijs
vermeldt hij de tuinen van het Louvre en van Karel V
met talrijke loofgangen en paviljoens, (de eerste kasteeltuin) en in Brussel, aan het luisterrijke hof der Hertogen
van Bourgondië, de dierentuinen met vele bronnen en
vischvijvers, (de overblijfsels- der jachtterreinen). In Londen
vermeldt hij de talrijke fraaie tuinen met zeldzame bloemen
en planten, (de burgerstadstuinen); maar in overig Engeland zag hij het Oud-Engelsche woud nog in zijne volle
pracht en daarin gelegen de jachtsloten van den adel.
Ook in de landen, waar het natuurlandschap verdwenen
was, vinden wij de overblijfselen nog bij de kasteelén
terug. De -vervanging van het natuurlandschap door den
regelmatigen aanleg had een zeer geleidelijk verloop en hield
gelijken tred met de verandering van den bouwstijl.
Toen dan ook sinds ± 1420 de kasteelén meer en meer
hunne beteekenis als sterkte verloren, trachtte men nog
zooveel mogelijk het natuurlandschap te behouden, waarmede het gebouw een aesthetisch geheel uitmaakte. Zeer
belangrijk is in dit opzicht een miniatuur uit de „Grandes
chroniques de St. Denis" van ± 1458. Niet alleen is hier
geen spoor van regelmatigen tuinaanleg te bespeuren, maar
hel landschap, waarin het kasteel geplaatst is, heejt alle
kenmerken van een kunstmatig, door kronkelwegen doorsneden
landschap. ')
Vóór het optreden van den Renaissance-tuin kunnen wij
twee typen van tuinen onderscheiden:
s
) Zie plaat IX in „Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de Middeleeuwen," door DR. A. E. G. VAN DER LOOIJ VAN

DER LEEUW.
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i ° . De Middeleeuwsehe kasteeltuin: — Deze was ingedeeld in rechthoekige of vierkanten vakken, waarvan sommige met groenten, andere met bloemplanten waren gevuld.
Het geheel was meestal omgeven door een verguld houten
traliehek en sloot zich min of meer onmiddellijk aan bij
den boomgaard.
*
2°. De kasteeltuin na ± 1500: — D e voorbeelden hiervan zijn door de meeste schrijvers ontleend aan het werk
van JAQUES ANDROUET DU CERCEAU : „Les plus excellents bâtiments de France, 1579. Toch kwamen blijkens afbeeldingen
o.a. in „Verheerlijkt Vlaanderen", ook in Vlaanderen en
Nederland dergelijke tuinen voor. Inalgemeene trekken herinneren deze tuinen aan den kloostertuin, in zooverre, dat
zij door galerijen, ofwel, zooals in Nederland en Vlaanderen,
door grachten omgeven waren. In het laatste geval zijn
aan de hoeken en aan de ingangen meestal paviljoens
geplaatst. Ook de fontein of kiosk in het midden ontbreekt
zelden. De eigenlijke tuin is evenals d e vorige in vierkante
of rechthoekige vakken verdeeld. Deze vakken zijn nu
echter ornementbedden geworden. Onderling verband ontbreekt evenwel, daar ieder vak verschillend van indeeling
is. De teekening wordt gevormd door Buxus of door planten met grijs blad en de tusschenruimten werden gevuld
met gekleurd zand, steentjes, enz. — Het geheel geeft
den indruk van een parketvloer. Trouwens, — ook de twee
eenvoudige doolhofmotieven, (rechtlijnig ën cirkelvormig),
die in al deze tuinen voorkomen, zijn ontleend aan den
parketvloer der kerken. (Bij deze doolhoven waren de
wegen door zeer lage beplanting van elkaar gescheiden.)
In de Vlaamsche tuinen komt dit doolhofmotief zeer vereenvoudigd ook voor in de gewone siervakken. In Frankrijk begint men reeds broderiefiguren toe te passen. Bijna
geregeld is de tuin sydelings van het kasteel gelegen^ dikwijls geheel afgescheiden ervan. Soms lag de tuin rondom
het kasteel. AÏs algemeen voorbeeld hiervan wordt in dé
meeste vakboeken de tuin van Montargis, uit het bovengenoemde boek van Du CERCEAU, afgebeeld. Wij zullen
hier dezen tuin vergelijken met den tuin rondom het kasteel Gaudavi in Vlaanderen. Bij Montargis is de tuin
waaierwormig met straalsgewijs en half cirkelvormig ver-,
loopende wegen. Op de wallen ligt de moes- en siertuin
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en buiten de wallen de boomgaard. Voôr het hoofdgebouw
is de siertuin echter vervangen door twee groote doolhoven
en de boomgaard door twee grasstukken. Het uitzicht op
de omgeving werd dus niet onderbroken. De tuin van
Gaudavi lagf geheel binnen de wallen en was dus van
buiten af aan het oog onttrokken. De wallen zelf waren
laag gehouden en verhinderden het uitzicht niet. Ookdus,
waar de tuin rondom het gebouw lag, kunnen wij vaststellen, dat tusschen 1450 en 1550 dekasteeltuin ingeenerlei
verband stond met het gebonw.
HET RENAISSANCE-T;IJDPERK.

Gedurende het Renaissance-tijdperk kwamen zoowel de
bouwkunst als de tainkunst onder invloed van het oude
Romijnsche Rijk. Die invloed is echter voor de verschillende landen niet dezelfde geweest, zoodat wijhier achtereenvolgens deNederlandsche, de Italiaansche en de Fransche
Renaissance zullen bespreken.
DE NEDERLANDSCHE RENAISSANCE: —

Als voornaamste kenmerk van het Nederlandsche Renaissance-gebouw geldt meestal deafwisseling van gebakken
steen met natuursteen. Schrijver dezes hecht echter tevens
groote beteekenis aan de gekartelde luchtlijn en deonregelmatige, echter niet grillige rangschikking der onderdeelen, waarbij dè wet derverhoudingen zoostreng mogelijk
is toegepast. Hier treden echter de samengestelde verhoudingen op den voorgrond, die zooals wij reeds op
bladz. 177 opmerkten, bijieder natuurgewrocht opte merken
zijn en die niet door berekening of constructie zijn vast te
stellen, maar waarvoor het oog van den kunstenaar noodzakelijk is. Aan het meest onregelmatige gebouw van
VREDEMAN DE VRIES kan men niet het geringste wijzigen,
zonder aan het geheel schade te doen. In z o o v e r was
de H o l l a n d s c h e R e n a i s s a n c e - b o u w s t i j l e e n e logische v o o r t z e t t i n g zoowel van h e t h o u t e n g e b o u w
als van d e n k a s t e e l b o u w d e r M i d d e l e e u w e n . Ook
logische opbouw en verband tusschen dengevel endeinwendige verdeeling van hetgebouw zijn bijbijna alde gebouwen
der Hollandsche Renaissance op te merken, al ishetwaar,
dat de aan vroegere stijlen ontleende onderdeden niet
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gebruikt zijn in verband met hunne vroegere bestemming
en beteekenis.
Evenals bij de Grieksche en Gothische bouwstijlen en
bij de Italiaansche en Fransche tuinstijlen onderscheidt men
bijdenNoord-Europeesche Renaissance-bouwstijl,(waarvanhet
Nederlandsche renaissancegebouw eene zelfstandige uiting
was), drie perioden *) welke perioden men zou kunnen vergelijken met de groeiwijzen van onze woudboomen i n de
verschillende klimatologische zones, (zie bladz. 153). I n d e
eerste periode treedt het constructieve op den voorgrond. —In de tweede periode is er volmaakt evenwicht tusschen
constructieve deelen en versiering en zijn de lenigheid en
het aanpassingsvermogen het grootst. — In de derde periode
dringt de versiering ook door in het constructieve deel,
hetgeen reeds de voorbode is van verval.
De eerste periode van de Nederlandsche Renaissance
ontwikkelde zich in de eerste helft van de zestiende eeuw.
Uit dien tijd dateert o. a. het raadhuis te 's Gravenhage.
Grooten invloed hadden de vertalingen van VITRIVIÜS, 1539
en van de vijf boeken van SERLIO, ± 1550 door den
Vlaming PIETER COECK.
In 1555 en 57 verschenen de eerste der meer dan 30
door JAN, (HANS), VREDEMAN DE VRIES geschreven werken.
Van dezen schrijver verscheen tevens in 1577 eene nieuwe
bewerking van het boek van VITRIVIÜS, (1531, tweede druk)
en in 1601 het werk over da doorzichtskunde, waarin ook
de tuinkunst behandeld wordt.
Zoodoende werd de tweede periode voorbereid, vertegenwoordigd door de werken van H. DE KEISER en
LIEVEN DE KEIJ, (± 1595—1621).
De derde periode van den Noord-Europeeschen Renaissancebouwstijl, (ook wel Rococo- of Barokstijl genoemd) vinden*
wij echter niet meer in Nederland, maar wel in België,
(Groote markt te Brussel.) — Juist toen de schilderachtige
Renaissance-bouwstijl in ons land op het hoogtepunt stond,
is hij vervangen door den monumentalen, klassieken stijl
van JACOB VAN CAMPEN. Juist gedurende onze gouden eeuw,
l
) Men vergelijke hiermede de drie richtingen, die men in de
moderne bouwkunst kan onderscheiden, n.l. 1° het zuivere rationalisme, 2o de stijl, berustend op het beginsel van harmonie,3°deRenaissance-namaak.
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de eeuw van PRINS FREDERIK HENDRIK, (1625—1647), wera
onze echt nationale bouwkunst dus vervangen door eenekunstuiting, (Italiaansehe Renaissance-bouwstijl),dieover Frankrijk
uit Italië tot ons kwam — en niet in overeenstemming was
met onsklimaat enmetdeninheemsehenplantengroei. Vandaar,
dat dan ook van dien tijd af de Nederlandsehe tuinkunst
meer en meer onder invloed kwam van Frankrijk en Italie.
Deze invloed wasechterop de tuinkunst niet zoo ingrijpend
als op de bouwkunst. De n i e u w e tuinen, die vooral langs
de Vecht ontstonden waren weliswaar meestal slecht begrepen copieën van buitenlandsche werken.In deoudetuinen
echter, (op de Veluwe en langs onze kust) bleven deconstructieve deelen, (lanen en wegen) en deonderlinge plaatsing
van gebouw-, bosch-, moes- enbloementuindezelfde.— Alleen
de versieringsmotieven, (hagen, •broderieparterres, grotten,
waterwerken enz.) werden van toenaf ontleendaan Frankrijk
en Italie. — Zoo zijn bijv. vooral de parterres van de
vorstelijke tuinen van Rijswijk en Honsholredijk te danken
aan ANDRÉ MOLLET, en trad later DANIEL MAROT.vooral op
als versieringskunstenaar, (zoowel op het gebied van de
tuinkunst als op het gebied van meubels — gebouwen enz.)
Vanaf ± 1450 werden de Nederlandsche kasteelen veranderd in buitenverblijven, gewijd aan het „landelijk" leven.
Hierbij werd de Nederlandsche Renaissance stijl toegepast.
Tevens echter werd de omgeving in harmonie gebracht
met het gebouw. Evenals de boerderij kreeg het kasteel
nu dus eene omlijsting van hoog geboomte met behoud
in de onmiddelijke omgeving van den kweektuin voor
bloemen," moesgewassen en vruchtboomen: Zoo ontstond
de Nederlandsche Renaissance-tuin.
* D E ITALIAANSCHE RENAISSANCE: —

Bij den Italiaanschen Renaissance-tuin kunnen wij de
bovenomschreven drie perioden zeer goed onderscheiden.
Terwijl in geheel Noordelijk Europa kloosters, burchten
en steden nog zooveel mogelijk beschermd waren door
muren en grachten, overwoog in de, (onder invloed van
de kruistochten), door handel en nijverheid rijk geworden
steden van Noord-ltalië het vrije buitenleven. En het spreekt
vanzelf, dat dit bloeitijdperk gekenmerkt werd door den
opbloei van de fraaie kunsten, bouwkunst, schilderkunst ea
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ook .tuinkunst. In het laatst der veertiende eeuw waren
volgens BRUCKHARDT o.a. de omstreken van Florence overdekt met villa's. Men telde er 20.000 eigendommen, waaronder 800 paleizen. In eene beschrijving van de villa
Palmieri te Florence maakt BOCCACIO melding van breede,
rechte wegen, en van wijngaarden, witte en roode rozenen jasmijn; echter ook van een stuk gras met duizende
bloemen, omgeven door oranjeboomen en ceders en in het
midden versierd door een waterbekken van wit marmer,
van waaruit het water verder door den tuin geleid werd.
— FALKE zegt: ,.lm Garten giebt es gemauerte und gezimmerte Lusthäuser und natürliche Lauben von Wein,
Rosen oder Schlinggewächsen, die über een eckiges oder
gewölbtes Lattengerüst gezogen wurden." — Bloemengras,
fontein en loofgangen of galerijen kwamen ook voor in
den kloostertuin. Evenals deze kloostertuin eene voortzetting was van het Romeinsche peristylium'), of binnenhof—
was de eerste Italiaansche Renaissance-tuin ook eene voortzetting van den Oud-Romeinschen patriciertuin. (Men zie
ook in hoofdstuk III, blz. 141—142 de beschrijving van
den Italiaanschen partriciertuin.)
De tweede periode van den Italiaanschen Renaissancetuin
ontwikkelde zich gelijktijdig met de verbreiding van nieuwe
planten en met de opkomst der botanische tuinen. Want
de boomen, die nu als karakteristiek Italiaansch aangemerkt
worden, zijn, (met uitzondering van Pinus pinea), pas in
dien tijd in Italië ingevoerd. Na de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 verrezen rondom Rome,
in de voorsteden Tivoli en Tusculum, echter ook in Genua
en andere plaatsen van Italië talrijke villa's. Vooral de
villa's rondom Rome, die meestal aan de hooge geestelijkheid behoorden, zijn gebouwd op de grondslagen der oude
Romeinsche villa's. Het beste inzicht in de ontwikkeling
van den Italiaanschen Renaissancetuin verkrijgt men door
de vergelijking van twee plannen van de villa d'Esté. Bij
beide plannen is het hellende gedeelte te onderscheiden
van het vlakke. Op het oudste plan geeft de vlakke tuin
een getrouw beeld van den hierboven omschreven patriciertuin, Oök de doolhoven ontbreken hier niet. — Op het
]

) Wij komen hier in het volgende hoofdstuk op terug,
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tweede plan is wel is waar de indeeling in kwadraten behouden. Deze vakken dienen nu echter voor bloemen.De
boomen, paviljoens en loofgangen zijn verdwenen. Slechts
5 fonteinen, waarvan de middelste door cypressen omgeven
is, vormen nu denvoorgrond voor dengrootschen terrassenbouw, die naar het gebouw leidt. Wat dit gedeelte betreft
zijn trappen, terassen en fonteinen vrijwel gelijk op beide
plannen en geven zelfs nog grootendeels den vroegeren
Oud-Romeinschen toestand weer. Eengroot onderscheidvormt
echter de beplanting. Op het oudste plan rechte boomryen,
— ophetanderedaarentegen eene landschappelijkegroepeering.
Die onregelmatige groepeering bestaat nog heden en is
een vaste karaktertrek van denItaliaanschen Renaissancetuin,
dien wij te danken hebben aan PIRRO SIGORIO.
Door de hooge ligging van het gebouw ziet menvan
daaruit door en over die beplanting heen, welke dus voorgrond of omlijsting vormt van hetpanoramische landschap.
Van beneden af gezien vormen daarentegen de trappen en
terrassen eenaesthetisch verband met hetgebouw. Natuur en
kunst zijn dus hier dooreengeweven. Zij doordringen elkaar.
Juist de Villa d'Esté was en is nog beroemd wegens het
landschappelijk schoon en het is vooral hier, dat de beroemde Fransche landschapschilder WATTEAU geïnspireerd
is geworden tot het scheppen van talrijke schilderijen. De
tuin vormt dus hier een klein onderdeel van degrootsche
omgeving en hierdoor is eene rijke, architectorale versiering
mogelijk van bassins, trappen, standbeelden enz., waardoor
op den tuin het stempel geplaatst wordt van menschelijke
verblijfplaats en van verfijnde cultuur. Rijke kleurcontrasten
tusschen water, lucht en beplanting zijn echter vooral te
verkrijgen in het Italiaansche klimaat. Vooral de Italianen
zijn altijd meesters geweest in het verkrijgen van aesthetische effecten door vijvers, fonteinen, watervallen enz. Naar
alle waarschijnlijkheid zijn de Mooren in Spanje hierin
hunne meesters geweest. Vooral met het stilstaande water'
weten zij als het ware te tooveren. Ieder bassin heeft zijne
eigen kleur, die vooraf bedoeld en berekend is.l). Naast
aesthetisch genot verlangt de Italiaan echter ook hetmeer
prozaïsch genot van frischheid en koelte. Hierdoor wordt
') Zie S I R GEORGE SITWELL: „On the making of Gardens."
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het groote aantal watervallen, fonteinen en grotten verklaard, dat men in de Italiaansche tuinen aantreft. Die
grotten trouwens waren meestal onder de terrassen aangebracht en veroorzaakten dus in het ensemble van den tuin
geen aesthetische stoornis. Terwijl bij de villa d'Esté nog
de middeleeuwsche quadraatindeeling is toegepast, vinden
wij bij de meeste overige villa's eene meer vrije verdeeling
van terrassen, waarbij de Oud-Romeinsche hippodroomvorm
weer in zwang komt, echter met verlies van zijne vroegere
beteekenis. Hier werden sinds ± 1550 reeds bloembedden,
standbeelden en springbronnen tot één siervak vereenigd,
het zoogenaamde giardinetto. Na 1600 kwamen door invloed van GIOVANNI FONTANA de geschoren hagen en de
in allerlei vormen gesnoeide boomen in zwang. Daarmede
begon de derde periode, die van het verval. Na 1650
vooral namen de gesnoeide boomen en de waterwerken,
(bedriegertjes) zeer toe. Zij zijn echter tegenwoordig gelukkig weer grootendeels verdwenen.
Voordat wij van den Italiaanschen Renaissancestijl afstappen, moeten wij er den nadruk op leggen, dat deze
stijl streng gebonden is aan het Italiaansche landschap en
aan het Italiaansche klimaat. Bij de gebouwen overweegt
de horizontale lijn en bij den Italiaanschen karakterboom
bij uitnemendheid, de Cypres, daarentegen de verticale lijn.
Beide vormen contrast, maar tezamen vormen zij een
aesthetisch verband met de golvende lijnen van een bergachtig terrein. De Italiaansche atmospheer verlangt voor de
gebouwen eene strakke, horizontale of gewelfde, (koepelvormige), luchtlijn. Bij het meer vlakke landschap van
Nederland en Vlaanderen, waar meestal boomen met gewelfde kruinen voorkomen, zullen voor het gebouw de
verticale lijnen van den Gothischen stijl vereischt zijn, en
tegen de bewolkte, zachter getinte lucht de gekartelde
luchtlijn van het Nederlandsche Renaissance-gebouw. Vandaar
dan ook o.i., dat:
i°. De Gothische bouwstijl in Italië niet of weinig in
zwang is geweest.
2". De Renaissance in Nederland en Italië zoowel voor
het gebouw als voor den tuin geheel verschillend is.
30. In Noordelijk Europa de verbreiding van den Italiaanschen bouwstijl gepaard ging met de verbreiding van een
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regelmatigen tuinaanleg, die geheel afweek van den Italiaanschen.
(In verband met het voorgaande wijzen wij nog op de
Grieksche tempels, die in onregelmatige groepeering in het
vrije landschap werden geplaatst op de hellingen der bergen.) ')

D E FRANSCHE RENAISSANCE.

In Frankrijk kunnen wij de geleidelijke ontwikkeling in
onderling verband der beide zustervakken het beste volgen.
Wij kunnen hier"de volgende, perioden onderscheiden:
1461 : — Stichting van het Fransche koninkrijk door
LoDEWijK XI : — De schilderachtige bouwstijl der burchten
blijft behouden, evenals het omringende natuurlandschap.
1 4 9 8 — 1 5 1 5 : — Regeering van LODEWIJK XII :— De
burchten worden inwendig verbouwd en tevens voorzien
van kruisvensters. — Eerste type van den.kasteeltuin, naast
het kasteel gelegen. — Het natuurlandschap rondom het
kasteel blijft intact.
1515—1547: — Regeering van FRANS I : — Bij den
bouw der talrijke nieuwe kasteelen evenals bij de verbouwing der oude burchten worden met behoud van het schilderachtig uiterlijk, motieven aangewend, ontleend zoowel
aan den Gothischen stijl als aan het classisisme. — Tweede
type van den kasteeltuin van uiterst weelderig, representatief karakter, maar nog geen enkel verband vormend
met het kasteel.
1 5 4 7 — 1 5 5 9 : — Regeering van HENDRIK II: De schilderachtige bouwstijl maakt geheel plaats voor den monumentalen bouwstijl, onder invloed van PHILIBERT DE L'ORME,
l
) Terloops vermelden wij hier nog twee bouwstijlen, n.l. de Chineesche en de Moorsche. Beide stijlen hebben als oorsprong de
nomaden — of bedouinen-tent. Terwijl de Chineezen het dak als
hoofdmotief verwerkten en doorvoerden, was het Moorsche gebouw
eene logische voortzetting en ontwikkeling zoowel van het dak als
van den onderbouw. Vandaar de uiterst slanke pijlers,die zichvaak
oplossen in een als kantwerk uitgesneden bovenbouw en de eigenaardig gevormde bogen. —Vrandaar ook het schijnbaar zeer lichte
bovengewelf en de eigenaardige verhouding tusschen versiering en
constructie. —Beide, hiergenoemde bouwstijlen zijn dus streng aan
land en volk gebonden, waar en waardoor zij zijn ontstaan. Zij
kunnen door ons Noordelijke volkeren dus niet begepen worden en
kunnen dus ook in onze parken geene toepassing vinden. (Zie o.a.
GrundzUge der Asthetiek" door HERMANN LOTZE, noot bladz.53.)

i8o(1515—70), PIERRE LESCOT, (1510—75) en JEAN BULLANT,
(1515—78.)— De tuinaanleg komt eveneens onder invloed
van Italië, zooals blijkt uit de tuinen rondom het kasteel
van Verneuil. — De tuinen van het kasteel van Anêt,
(gebouwd door HENDRIK II in 1548—52 voor DIANE DE
POITIERS) vormen echter vooral het uitgangspunt van den
Franschen Renaissance-tuin onder invloed van de „tuinmansdynastie" der Mollets.
De tuin van Verneuil was geheel aangelegd in den trant
van den hierboven beschreven vroeg-Italiaanschen Renaissancetuin, met streng verband tusschen gebouw, terrassen
enz., echter zonder natuurlijke groepeering der beplanting.
CLAUDE MOLLET beschrijft in zijn in 1610—12 geschreven en in 1652 uitgegeven b o e k : „Théâtre des plans et
jardinages", hoe de architect DU PERAC hem in 1580 leerde,
fraaie tuinen aan te leggen, door den tuin zoodanig in te
deelen, dat hij „één geheel, één stuk, bedekt met één
kleed" geleek. In 1595 paste CLAUDE MOLLET dit broderieperk toe in Fontainebleau en St. Germain,'Allengs ontstonden van toenaf de verschillende typen van het siervak,
alnaarmate dit of alleen uit gras, of alleen uit bloemen,
uit water of broderie bestond. Het zou ons te ver voeren,
hierop verder in te gaan. Fraaie voorbeelden werden gegeven in het in 1658 uitgegeven prachtwerk door BOYCEAU
DE LA BARAUDERIE: „Traité du jardinage selon les raisons
de la Nature et de l'art. Alleen vermelden wij nog het
boulingrin, (verbastering van het Engelsche woord bowling
green of grasperk voor het balspel), dat door ANDRÉ MOLLET na zijne terugkomst uit Engeland als siervak is aangewend. Dit boulingrin, tijdens en na Le-Nôtre nog van
betrekkelijk ondergeschikt belang, is één der hoofdmotieven
geworden van den modernen regelmatigen stijl. — Hoofdzaak voor ons is, vast te stellen, dat het Fransche siervak
eerst het karakter droeg van mozâiekvloer en later dat
van een Perzisch tapijt, dat over de terrassen werd heengespreid.
BOYCEAU DE LA BARAUDERIE legde o.a. de parken van
Monceau, Luxembourg, Orleans en Reuil aan. In het park
te Reuil, (dat aan Richelieu toebehoorde), kwamen verscheiden onderdeden voor, welke wij later in Versailles
of St. Cloud terug zullen vinden zooals het „tapis vert," —
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het kanaal, — verscheiden waterpartijen, — de hooge
heggen enz.
In bovengenoemd werk van BOYCEAU DE LA BARAUDERIE,
(1658) en in ,,Les jardins de plaisir" door ANDRÉ MOLLET,
(1654) vinden wij de voorschriften voor den vroeg-Franschen
Renaissance-tuinstijl. Hierbij werden vooral de constructieve
deelen vastgelegd volgens een vast schema. Volgens dit
schema was de tuin eene logische voortsetting en verruiming
van het inwendige
van het gebouw. De beplanting vormde
de wanden van pleinen en terrassen, (voorportaal), van de wegen,
(gangen) en van de „salles vertes" of groene (kamers.) Aangezien echter de inwendige indeeling van het gebouw ook hare
weerspiegeling vond in de indeeling der gevels, was een aesthetisch verband tusschen gevel en tuin vanself sprekend.
De tweede periode, n.l. die van volmaakt evenwicht
tusschen constructie en versiering zou aanbreken onder
LE-NÔTRE.
LE-NÔTRE, (1613—1700) was reeds in zijne jeugd bij
zijn vader, die directeur der Tuilerieën was, in de geheimen
van tuinbouw en tuinkunst ingewijd, toch begaf hij zich
eerst in de schilderkunst, daarna in de bouwkunst. In 1653
begon hij zijn loopbaan als tuinarchitect met het park te
Veaux, dat in den laatsten tijd door A. DUCHÊNE volkomen
gerestaureerd is geworden.
Bij de ontleding der scheppingen van LE-NÔTRE vinden
wij al de onderdeden van de drie Renaissancestijlen terug
— en niets nieuws! Als wij er nu nog bijvoegen, dat de
beeldhouwwerken van Versailles aan L E BRUN zijn te danken
— en de waterwerken van Versailles aan PIERRE FRANCINE,
zoon van FRANCINI, die voor Maria de Medici de terrassen
van St. Germain aanlegde) — dan blijft er schijnbaar van
de verdienste van LE-NÔTRE weinig over. Toch is LE-NÔTRE
te beschouwen als een scheppend genie! De waarde van een
kunstwerk wordt niet bepaald door de onderdeden zelf,
maar door de wijze, waarop deze al of niet zijn aangewend
en tevens door hunne onderlinge rangschikking. De onderd e d e n van de Italiaansche, Fransche- en Nederlandsche
Renaissance tuinen zijn alleen de bouwsteenen geweest voor
de scheppingen van LE-NÔTRE. (ZOO heeft hij bijv. de
verschillende typen van het siervak tot één harmonisch
geheel vereenigd, d.w.z. tot het ,,Le-Nôtre-parterre). In ieder
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kunstwerk trilt de ziel van den kunstenaar, die het gewrocht
heeft en hierdoor wordt de onzichtbare band gevormd
tusschen de overigens meest verschillende voortbrengselen
van denzelfden geest. Hoe veelzijdiger nu de kunstenaar
is, zooveel te meer verscheidenheid vindt men in zijne
kunstuitingen. LE-NÔTRE was schilder, bouwkundige en
tuinarchitect en daarbij een kind van zijn tijd. Vandaar dan
ook, dat al zijne scheppingen een afzonderlijk karakter
dragen, maar dat toch alle denzelfden geest ademen. Zij
dragen alle den stempel van hetzelfde genie. Om het werk
van LE-NÔTRE te leeren kennen, zou men dus al zijne
scheppingen moeten ontleeden en bestudeeren. Wij zullen
ons hier echter bepalen tot eene korte beschrijving van
de meest karakteristieke zijner werken, waarbij wij den lezer
zullen verwijzen naar de afbeeldingen van het standaardwerk van MARCEL FOUQÜIER, „L'art des jardins, 1911,"
(F, bladz. . ..)
De Italiaansche villa s Ludovisi, (F, blz. 243) en Pamphili, (F, blz. 249—241), zijn door Le-Nôtre geheel naar
Italiaanschen trant aangelegd, met uitzondering van de
siervakken, die in Franschen geest zijn opgevat. De beplanting is los gegroepeerd. — Vooral bij de villa Ludovisi
zijn de uitzichten op de omgeving als „hoofdmotief' en
„leitmotieven" verwerkt.
Meudon, (F, blz. 48 en 106):— Omgeving boschrijk en
bergachtig. Het monumentale gebouw op een kunstmatig
opgehoogd terras, dat zich aan de voorzijde door trappen
op Italiaansche wijze voortzet in de omgeving. Vanaf het
terras een prachtig panoramisch uitzicht op talrijke dorpen
en op de twee vertakkingen van de Seine. Onder de
terrassen grotten. Op de terrassen, als voorgrond van het
gebouw, broderieparterres en waterbassins.
St. Germain, (F, blz. 47): — tusschen de rivier en het
monumentale paleis prachtige Italiaansche terrassen met
gazons en waterbassins, waarvan de lijnen in volkomen
harmonie zijn met het gebouw. Links en rechts losse
boomgroepen.
Chantilly, (F, blz. 42 en 43): — Gebouw schilderachtig,
terrein vlak, maar boschrijk. De verschillende deelen van
den aanleg onregelmatig gegroepeerd. De onregelmatige
oever van de gracht rondom het kasteel is als het ware
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gestiliseerd. Het kasteel is niet in de hoofdassen van den
aanleg gelegen. Op het groote terras staande, met het
gebouw aan den linkerkant, heeft men een ruim doorzicht
over het kanaal en door de bosschen op de omgeving.
Meesterlijk van compositie is het oranjerieparterre met het
overhoeksch geplaatste en met de daar achter gelegen
bosschen een aesthetisch, landschappelijk verband vormend
gebouw op den achtergrond. Chantilly is zeker een der
meest geniale scheppingen van Le-Nôtre. Zeer interressant
is de vergelijking van Chantilly met hei vroegere
landgoed Rozen
daal.
Clagny, (F, blz. 39): — Gebouw momumentaal. —
Terrein aan de tuinzijde evenals bij Chantilly vlak en boschrijk. — Hoofdas loodrecht op het midden van het gebouw.
— Regelmatige siervakken, zonder afscheiding in het vrije
'landschap gelegen. Alleen links en rechts van het gebouw
paviljoens van latwerk. Van uit den tuin gezien vormt het
gebouw een aesthetisch verband met de heuvelachtige,
boschrijke omgeving. Men vergelijke hiermede den ouden
aanleg bij het huis de Voorst bij Zutphen, 1700.
Trianon : — De tuin geeft hier geheel den indruk van
boudoir. Rijke bloemenparterres vóór het paleis — In het
bosch talrijke groene zalen en dicht bij het paleis een
prachtig, rustig doorzicht over het door hoog geboomte
omlijst kanaal.
Versailles :—Hoogste uitingvan macht,pracht en weelde;
— eene verpersoonlijking van den alles tot zelfs de Natuur
dwingenden zonnekoning! Onnavolgbaar is het hoofddoorzicht, loopend van Zuid tot Noord l). Niet alleen is hier de
lijnperspectief toegepast. Maar Le-Nôtre heeft hier zoowel
met de sterkste kleurcontrasten als met de fijnste, door de
luchtperspectief veroorzaakte tinten gewerkt.
Een groot contrast met Versailles en met al de aanlagen
van LE-NÔTRE vormt het door den bouwkundige HARDOUIN
3
MANSARD tijdens het verblijf van Le-Nôtre in Italië in 1678 )
aangelegde park van Marly. Bij Versailles is door samenwerking van den bouwkundige HARDOUIN MANSARD en den
tuinarchitect LE-NÔTRE één machtig geheel verkregen. —
In Marly heeft HARDOUIN MANSARD zijne voornaamste kracht
') Ook nu nog is de avondbelichting het gunstigst.
') Volgens de laatste onderzoekingen van A. DUCHÊNE.
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nadeele van zijne eigen gebouwen, die betrekkelijk klein
en nietig lijken).
Na LE-NÔTRE begint de derde periode van den Franschen
Renaissance-stijl, namelijk de Rococo-tuin, waarbij, (als voorbode van het verval) de versiering geheel op den voorgrond treedt.
In zijn karakter van tuin van vorst en adel zet deze stijl
zich vooral voort in Saksen, waar onder de regeering van
AUGUST DER STARKE, (1689—1733) en AUGUST II, (1733—'65)
de tuinarchitecten POPPELMANN en LONGUELUNE respectievelijk
de Italiaansche en de Fransche Renaissance vertegenwoordigden. De Rococo-tuin ontwikkelde zich daar vooral vanaf
1765. De nu nog bijna intact gebleven tuin te Lichtenwalde bij Chemnitz is hiervan een goed voorbeeld.
Naast de tuinen van vorst en adel ontwikkelde zich de
burger- en patriciertuin, die vooral vertegenwoordigd is in
het reeds in het vorige hoofdstuk genoemde standaardwerk
van

D'ARGENVILLE.

HET TIJDPERK VAN DEN LANDSCHAPSTIJL.
In aansluiting met hetgeen wij in het vorige hoofdstuk
over den landschapstijl schreven, zullen wij nu meer bepaald
het verband nagaan tusschen gebouw en tuin.
Het eerste en voornaamste werk van WILLIAM KENT,
(1685—1748) was de aanleg van Stowe. In dit park treffen
ons de volgende karaktertrekken : —
i°. Het vroegere regelmatige parterre voor het paleis is
vervangen door een onregelmatig grasveld.
2 0 . Het terrein is gelijkmatig verdeeld in groote uitgestrektheden bosch, grasland en water.
3 0 . De wandelwegen bevinden zich bijna uitsluitend, in
het woudgedeelte.
4 0 . Eene menigte van kleinere en grootere gebouwtjes,
tempels, bruggen, gedenksteenen, enz. zijn overal
verspreid.
De romantiek, die de geheele samenleving van dien tijd
beheerschte, drong dus ook door in het eerste landschapspark. — In „Observations on Modern Gardening" 1770 door
THOMAS WHATELY vinden wij hierover de volgende uitspraak :
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„ T h e multiplicity of (the buildings) has indeed been often
,,urged as an objection to Stowe ; and certainly when all
,,are seen by a stranger in two or three hours, twenty or
,,thirthy capital structures, mixed with others of inferior note,
,,do seem to many; but the growth of the wood every
,,day weakens the objection, by concealing them one from
,,the other; each belongs to a distinct scene; and if they
„are considered seperately at different times, and at leisure,
,,it may be difficult to determine, which to take away."
Deze opmerking is voorzeker juist — zoolang de meesters
van het vak aan het woord waren, zooals ook LUDWIG
SCKELL in Schwetzingen of MOREL in het door hem in 1760
aangelegde park Ermenonville, waarvan hij in zijn boek
„Theorie des Jardins", 1776, eenè uitvoerige beschrijving
geeft. Maar — „du sublime an ridicule il n'y a qu'un p a s " !
Toen dus, ook dank zij de jammer genoeg verkeerd begrepen beschrijvingen der Chineesche tuinen door den
architect WILLIAM CHAMBERS in. zijne werken „Design of
Chinese buildings, 1757 en Dissertation on orient gardening",
1772, de nieuwe ideeën algemeenen ingang vonden e n e r
als het ware eene omwenteling plaats had op het gebied
van tuinaanleg, — toen ontstonden allerwege in Europa
grootere en kleinere tuinen, die als het ware eene charche
waren op de groote door KENT, BROWNE, SCKELL en MOREL
gegeven voorbeelden, — tuinen, waarvan de in het voorgaande hoofdstuk vermelde boek van VAN LAAR O. a. een
goed denkbeeld geven en die bestonden uit eene smakelooze
opeenhooping van gebouwen, monumenten enz. en uit een
systeemloos samenstel van bouwland, grasland en bosch,
doorsneden door een warnet van kronkelwegen. Protesten
bleven dan ook niet uit, vooral ook door ABBÉ D E LILLE
in „Les Jardins", tweede druk, 1872.
„Bannissez des jardins tout cet amas diffus
„D'édifices divers, prodigués par le mode,
„Obélisque, rotonde et kiosk et pagode,
„Ces bâtimens Romains, Grecs, Arabes, Chinois,
„Chaos d'architecture et sans but et sans choix
„Dont la profusion, stérilement féconde
„Enferme en un jardin les quatre parts du monde".
Terwijl men in dien tijd,

(tot ±

1800),

de

fout
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beging, om de tuinen te overladen met gebouwen in
,,schilderachtigen" stijl, kwamen de tuinarchitecten dus in
groote moeilijkheid, doordat de ,,monumentale" bouwstijl
voor de hoofdgebouwen in zwang bleef. MOREL zegt dan
ook op bladz. 257 van bovenvermeld boek: —
„Si les jardins n'avaient pour objet que l'agrément du
„coup d'oeil, vus du manoir, ceux d'Ermenonville ne
„laisseraient rien à désirer; mais dès que le château en fait
„partie, dèsqu'il se montre, de quelque part qu'on le voie,
„son style, sa teinte, sa masse, sa position gâtent et cont r a r i e n t l'effet général et les scenes particulières, dans la
„composition desquelles il est pour quelque chose. Aussi
„est-il isolé au milieu des champs; il ne tient à rien de
„cequi l'environne ; il n'y a enfin nul accord entre le genre
„et le caractère de ce bâtiment et la scène où il est placé."
— Bij het eveneens door hem aangelegde en beschreven
park Guiscard had MOREL echter te doen met een kasteel
van meer o'nregelmatigen opbouw en tevens gedeeltelijk in
gebakken steen opgetrokken. En dit gebouw heeft hij dan
ook door middel van alleenstaande boomgroepen aesthetisch
verbonden met de omgeving.
Dit gemis aan samenhang tusschen gebouw en omgeving
werd ook gevoeld door HUMPHREY REPTON, (1725—-1818).
Deze was dan ook geen voorstander van de algeheele
vernietiging van den regelmatigen aanleg, die door LANCELOT
BROWNE, (1715—1783) als opvolger van KENT, stelselmatig
was doorgevoerd. Wij lezen daarover in zijn standaardwerk
„ T h e art of landscapegardening, 1803" het volgende: —
„ T h e modern rage for naturel landscape frequently carried
„its admirers beyond the true limits of improvement, the
„first object of which ought to be convenience and the
„next picturesque beauty. My taste may perhaps, be.
„arraigned for asserting that the straigt terrace at the
„Hacells ought not to be disturbed; although it is a rem„nant of geometric gardening of the last century, yet it
„is an object of such comfort and convenience that it would
„be impardonnable to destroy it for no other reason than
„because a straight walk is out of fashion."
Dank zij REPTON vinden wij dus juist in Engeland nog
talrijke overblijfselen van den vroegeren regelmatigen stijl
en dat wel rondom de gebouwen. Daar, waar geen samen-
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hang mogelijk was tusschen gebouw en omgeving werd
een schakel tusschen beiden behouden of aangebracht in
den vorm van een regelmatigen aanleg.
REPTON was echter tevens bouwkundige. En als zoodanig
heeft hij den schilderachtigen bouwstijl bevorderd. Met
nadruk zij verwezen naar de hoofdstukken XII en XIII van
zijn bovenvermeld standaardwerk. Van toen af ontwikkelde
zich dan ook in Engeland de schilderachtige bouwstijl. Het
cottage-type, dat in onzen tijd zich steeds in nieuwe vormen
openbaart, zijn wij dus aan REPTON verschuldigd.
Wat ons land betreft is het nu nog bestaande Elswoud
bij Haarlem, (een aanleg van MICHAELIS) een fraai voorbeeld van ,,gemengden stijl". ')
Overigens zijn al de aanlagen van ZOCHER JUN. en zijne
tijdgenooten zuiver landschappelijk, — en is in vele gevallen
toch tusschen monumentaal gebouw en omgeving een
harmonisch verband verkregen. Juist in ons land maakte
men toen echter een ruim gebruik van vreemde soorten.
In Beieren werkten achtereenvolgens LUD. SCKELL (1750—
1823) en KARL VON EFFNER.
LUDW. SCKELL had eerst Trianon en Versailles

bestudeerd
en ging daarna, (1775—77) naar Engeland voor de bestudeering der werken van KENT en BROWNE. Doordrongen
van de aesthetische waarde van beide richtingen paste hij
ze dan ook beide toe op het zelfde terrein, o.a. in Schwetzingen, (1877). Ook bij de wijziging van het in 1701 door
den Nederlandschen ingenieur CARBONET aangelegde park
Nymphenbourg, respecteerde hij het voornaamste gedeelte
van den regelmatigen aanleg.
KARL VON EFFNER is vooral bekend door zijne parkaanlagen bij de paleizen van LODEWIJK II. Vooral Linderhof,
(1869) is voor ons van belang door het contrast tusschen
den architectonischen aanleg en de prachtige bergachtige
omgeving.
Dank zij het overvloedige plantenmateriaal is in onzen
modernen tijd echter ook in vlakke streken de toepassing
van den monumentalen tuin mogelijk, echter meestal in
contrast m e t e e n e al of niet kunstmatige natuurlijke omgeving.
En dit beginsel wordt voornamelijk toegepast in de om') De in het midden van het voornaamste doorzicht geplante
beuk en de vijver zijn latere toevoegsels.
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geving van oude kasteelen. In ons land noemen wij als
voorbeelden Twickel en Middachten door HUGO POORTMAN.
Vooral A. DUCHÊNE heeft in Frankrijk, Engeland, Duitschland
en Oostenrijk enz. den monumentalen stijl op deze wijze
in eere hersteld. (Schrijver dezes acht echter voor oude
kasteelen in schilderachtigen bouwstijl eene landschappelijke
omgeving absoluut vereischt.)
•Het monumentale park vindt tegenwoordig tevens toepassing als park van de gemeenschap (boulevard, square enz.)

In het bovenstaande hoopt schrijver dezes o.a. te hebben
aangetoond, dat bouwkunst en tuinkunst,. hoewel twee
absoluut zelfstandige kunstvakken, toch in onderling verband toegepast ' worden tot het voortbrengen van èén
ondeelbaar kunstwerk.
De invloedspheren van architect en tuinarchitect liggen
niet naast elkaar, — maar grijpen in elkander.
Samenwerking tusschen bouwkundige en tuinarchitect is
dus noodzakelijk. — Maar voor zulk eene samerking wordt
absoluut geëischt: — Onderlinge
w aar de er ing. En
deze waardeering kan alleen bereikt worden door algemeen inzicht in het wezen van het respectievelijke zustervak.
Wij wenschen natuurlijk niet aan een architect het recht
te ontzeggen, om tevens tuinarchitect te zijn, — mits hij
slechts grondige kennis van de tuinkunst bezit, — het vak
als zoodanig hoog houdt, — en niet de tuinkunst beschouwt
als een bijvakje, dat men wel beoefenen kan zonder daar
nu bepaald studie van gemaakt te hebben.
Ieder bouwkundige, ook als hij niet bepaald specialist
in de tuinkunst wil worden, zal echter toch althans eenige
kennis van dit vak moeten bezitten. Want dan alleen zal
hij er eerbied voor verkrijgen, als hij een dieperen kijk
heeft op het wezen van de tuinkunst. Dan pas zal hij leeren
inzien, dat hij zich werkelijk niet vernedert, als hij den
tuinarchitect als zijn bondgenoot beschouwt.
Het totaal ontbreken van het onderwijs in de tuinkunst aan
de Polytechnische Hoogeschool beschouwt schrijver dezes dus
ten opzichte van de studierichting van bouwkundig ingenieur,
als eene zeer betreurenswaardige leemte.
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Deze leemte sou ingevuld kunnen (en o.i. moeten) worden,
door eene cursus hetzij in Delft, hetzij in Wageningen.
Ook voor den tuinarchitect is echter kennis van de bouwkunst
absoluut noodig. O.i. is het dan ook vereischt, dat de docent
in burgerlijke
bouwkunde
aan de Wageningsche Hoogeschool tevens onderwijs geeft in de geschiedenis van de bouwkunst en in het wezen van de verschillende bouwstijlen.
VII. HET SOCIALE LEVEN EN DE TUINKUNST.
Reeds in de vorige hoofdstukken leerden wij den invloed
kennen van het sociale leven op den tuin. Wij zagen toen
reeds de groote beteekenis voor de ontwikkeling van de
tuinkunst van ontdekkingen en uitvindingen, van verbeterde
cultuurmethoden van gewijzigde bewapening, van nieuw
ingevoerde planten, van wijziging der sociale denkbeelden,
van maatschappelijken bloei en welvaart en van de vooruitgang van wetenschap en beschaving.
Tevens blijkt echter reeds uit het voorgaande, dat tot
het verkrijgen van een goed inzicht in de beteekenis van
de verschillende vormen van tuinen men rekening moet
houden:
i°. Met het klimaat der verschillende landstreken.
2°. Met de geaardheid der verschillende volkeren.
3°. Met de in zekere landen in zekere tijden overheerschende volksklasse.
Terwijl wij toch echter tot dusver den nadruk gelegd
hebben op de samenstelling van den tuin en op het verband tusschen de verschillende hoofd- en o n d e r d e d e n ,
zullen wij in dit hoofdstuk de beteekenis van den tuin
voor het maatschappelijk leven op den voorgrond plaatsen.
In hoofdstuk V bestudeerden wij voprnamelijk den
l a n d s c h a p s t u i n en in hoofdstuk VI den m o n u m e n t a l e n t u i n . Wij zullen nu vooral onze aandacht vestigen
op den s o c i a l e n t u i n , dus op den tuin, waarin het volledige sociale leven tot uiting komt. — En deze studie is
van zooveel te meer belang: —
i°. Daar in onzen modernen tijd die sociale richting
zich meer en meer, met den Engelschen ,,cottage-tuin"
als uitgangspunt, over het vasteland van Europa verbreidt,
vooral echter in Noord-Europa.
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2°. Omdat die sociale stijl een onafgebroken ontwikkelingsgang vertoont van af de oudste tijden tot nu toe.
3°. Omdat juist de N e d e r l a n d s c h e R e n a i s s a n c e t u i n , dien wij in de vorige hoofdstukken reeds beschreven,
een socialen tuin was in zijn zuiversten vorm.
De drie hoofdrichtingen in de tuinkunst kunnen wij als
volgt karakteriseeren :
M o n u m e n t a l e t u i n : — Representatief. — Uiting
van pracht en weelde.
L a n d s c h a p p e l i j k e t u i n : — Geestelijk en zintuigelijk
genot van de schoonheden, die de natuur ons biedt.
S o c i a l e t u i n : — Gewijd aan nut en genoegen, (spel
en sport), aan rust en verpoozing en tevens ook gedeeltelijk representatief en gewijd aan de liefde voor en de studie
van de vrije natuur.
Wij zullen nu trachten in eene korte schets den ontwikkelingsgang van den socialen tuin na te gaan.
EGYPTE r ).

Oude Keizerrijk:
5005—3065 v. Chr.
Oud-Thebaansche rijk: 3064—2398 „ „
Nieuw-Thebaansche rijk: 239b—1110 ,, „
Joden in Egypte:
1110—980 „ „
Overheersching door de Perzen:
527—340 v. Chr.
„
„
„ Macedoniers: 332
„ „
Grieken:
305
„ „
Romeinen :
30
„ „
11

>1

11

11

Eeuwenlange, zelfstandige, (van andere volkeren afgesloten) ontwikkeling. — Geen natuurlandschap.
Bevordering van land- en tuinbouw onder invloed der
priesters. — Rondom de tempels heilige bosschen en heilige boomen en planten. (Te vergelijken met de kloosters
der Middeleeuwen in N.-Europa.) — Irrigatie, (Nederlandsche polders).
l
) Men zie voor Egypte vooral ook „Geschichte der Gartenkunst"
door MARIE LUISE GOTHEIN, 1904, Deel I.
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Versieringskunst x). (Versieringsmotieven ontleend aan
lotus, papyrus enz.). — Bloemplanten in vazen. — Later
boomen in vierkante met nijlaarde gevulde schachten.
Overdekte wijngaard. — (Te vergelijken met den boomgaard der middeleeuwen).
Siertuin, ontwikkeld uit den moestuin, dus regelmatig.
(Te vergelijken met den Oud-Nederlandschen theetuin.)
Landhuizen, (te vergelijken met den Oud-Nederlandschen
Renaissance-tuin).
± 4000 v. Chr.: — Beschrijving van het graf van MET;
(hooge beambte onder den laatste koning der IIIde dynastie
en den eersten der IVde dynastie): — Tuin = een vierkant
van 105 M. zijde. — Woonhuis omgeven door boomen,
(palmen, vijgeboomen, Mimosa's). — Waterbassins. — Loofgangen en twee wijngaarden.
± 2500 v. Chr.: — Tuin van den legeraanvoerder van
AMENOPHIS III te Thebe: — Vorm vierkant. — Aan de
eene zijde het woonhuis, aan drie zijden omgeven door
dadelpalmen en granaatboomen. — Tusschen gebouw en
ingang een rechthoekige overdekte wijngaard.' — Links en
rechts van deze laatste een tuinhuisje, (bij het woonhuis)
en twee rechthoekige waterbassins, waartusschen nog een
ommuurde boomgaard of moestuin. — D e grensmuur door
boomen beschaduwd.
Stadstuinen: — Opgravingen van Tell-el-Amara.
Binnenplein: — Rondom een zuilengang. In het midden
plantengroepen. (Eerste vorm van het perystilium).
Tuinen rondom de tempels: — Monumentaal. Groote eenvoud. Toegangslaan omlijst door boomen, obelisken en
sphynxen. — Bij den tempel van Deir el Bakkari, (elfde
dynastie), door trappen verbonden terrassen.
Begraafplaatsen : — Op de wanden van het doodenhuis
voorstellingen van het leven van den overledene in huis
en tuin. — Wijngaard-laube geschilderd over het geheele
gewelf. — Daarna ook werkelijke tuinen of, (bij de graven
der minder gegoeden) de tuin symbolisch voorgesteld door
enkele boomen, (prototype van ons hedendaagsch grafmonument.)
') Zie „De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst"
doorJ. KUYPER,1910.
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ISRAËLIETEN.

Alleen bekend de tuin van SALOMO, ( I O O O V. Chr.). Deze
tuin te beschouwen als een soort zoologisch-botanischen
tuin, waar alle toen bekende soorten van gewassen gekweekt werden. — Vorm vierkant. — Rondom hooge
muren, waartegen volières. Tevens drie vijvers met planten,
visschen en watervogels.
BABYLONIËRS.

Chaldeesch ryk. — 3000—1250 v. Chr. —Babylon gesticht door Nimrod, 2000 v. Chr.
Assyrisch rijk. — 1250—609 v. Chr. — Hangende tuinen
van Babyion, aangelegd door BEN-NIRARI m ten behoeve
van zijne vrouw SAMMAÜROMIT ter herinnering aan haar bergachtig vaderland (809—730).
PERZEN.

Verovering van Babylonie door de Perzen :— 580 v. Chr.
1
Overheersching van Egypte door de Perzen : — 5 2 7 — 3 4 0
v. Chr.
De Perzische vorsten en edellieden namen den representatieven tuin, (tempeltuin) der Egyptenaren over. maar omringden die door de zoogenaamde „paradijzen", waar zij
zich konden overgeven aan de genietingen van het leven
in de vrije, (ongerepte) natuur.')
GRIEKEN.

Weelderig natuurlandschap. — Bij de Grieken vinden
wij vereering der natuur en der. natuurkrachten en in verband daarmede vereering van kunst en sport. Niet alleen
de tempels, maar ook het volkstheater en het hyppodroo»
bevonden zich temidden der vrije natuur. —
Het binnenplein der woningen werd in navolging der
Egyptenaren, (omgeven door zuilengangen,) tot tempelplein
voor de vereering der huisgoden.
H e t grafmonument bereikte bij d e Grieken d e grootste
volmaking. De. beelden stelden d e afgestorvenen levensgroot voor in hunne dagelijksche bezigheden. Ook hier
>) Zie: — LUCIEN CORPECHOT: — „LesJardins de l'intelligence",
tweede druk 1912, (bladz.6).
XIV
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vormde de vrije natuur de omlijsting. (Begraafplaats bij
Athene 500 à 400 v. Chr.). Zuiver symbolisch was de
,,stervende leeuw" van Chaironeia opgericht ter eere van
de aldaar 338 v. Chr. gesneuvelde Thebaners, (hersteld
in 1902—1903).
ROMEINEN.

In het Romeinsche rijk was geen tuinaanleg mogelijk
voor ± 50 jaar v. Chr., toen er een tijdperk van vrede
was ingetreden na de verovering van Egypte, Griekenland,
Karthago enz. — Van toenaf groot weeldevertoon bij de
Romeinsche burgers en patriciërs,. — en dit niet alleen
binnenshuis, maar ook daarbuiten. Zoowel de bouwkunst als
de tuinkunst stond tosn onder invloed van het sociale leven
van dien tijd. Hoewel dus vooral te beschouwen als eene
uiting van macht, pracht en weelde, is de Romeinsche tuin
ook bestemd voor sport en wedstrijden, voor rust en verpoozing. — Grieksche beeldhouwkunst, Grieksche sport,
Egyptische, representatieve tuinkunst, Perzische neiging tot
het genieten van het leven in de vrije natuur beïnvloeden
de plotseling ontstane Romeinsche tuinkunst.
Wij onderscheiden twee typen:

1°. De tuin gewijd aan rust en

ontspanning.

a. Hetperystilium. — Muren beschilderd met voorstellingen
van boomen, vogels enz. — Rondom' een zuilengang. —
Langs de zuilen bakken met bloemen en een marmeren
goot, zorgende voor de noodige besproeiing en uitmondende in een marmeren bassin, waarbij tevens zitbank en
altaar. — Bij grootere gebouwen in het midden een bassin
met fontein, omringd door beelden, laurierboomen enz.
b. Tuin der kleinere landhuizen. — Tuin rechthoekig,
door muren omringd. In het midden een waterbassin,
(rechthoekig, aan de smalle zijde half cirkelvormig). Daar
rondomheen gazons met bloemvakken en ronde of achthoekige bassins voor 't baden. (De bassins voor openluchtbaden kregen hier dus een ornementaal karakter). -Langs
de muren een zuilengang. Tusschen de zuilen waren vazen
en standbeelden geplaatst. — Voor deze Tuinen was dus
het perystilium als grondvorm aangenomen. (Dergelijke
landhuizen vond men in het geheele Romeinsche rijk. —
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D e Limburgsche boerderij is gebouwd op de fundamenten
der verwoeste Romeinsche villa's).
2°. De tuin als uiting van weelde en tevens gewijd aan rust
en verpoosing, sport en wedstrijden.
Patriciertuin : —
Omgeven door muren, waarlangs hagen van hooge Buxus.
Hieraan evenwijdig, lanen met hooge, door den „topiarus"
geschoren boomen. — In het midden het hyppodroom.
Het door den voor wedstrijden dienenden weg omgeven
middenterrein werd door rechte, smalle wegen doorsneden
en was versierd met parterres, — bassins, — rosaria, —
marmeren, onderling door slingers van wijngaard verbonden
kolommen, — vazen, — standbeelden enz. Langs den
dikwijls van een mozaiekvloer voorzienen weg waren paviljoens aangebracht. — Huis en tuin waren verbonden door
terrassen. — Rondom den tuin bosschen voor de jacht.

MIDDELEEUWEN.

In den kloostertuin der Middeleeuwen, die zich van uit
Italië over Noord-Europa verbreidde, verkreeg het perystilium weder het oorspronkelijk religieus karakter terug.
De zuilengang omsluit hier of wel de tot rust en overpeinzing aanmanende bloemenweide met zoden rustbank,
of wel een terrein, bestemd tot het kweeken van moesen bloemgewassen of geneeskrachtige kruiden.
In den Middeleeuwschen kasteeltuin vinden wij ook het
perystilium weer terug. Evenals bij den kloostertuin glasdicht afgesloten, krijgt de zuilengang meer het karakter van
galerij. Vooral in Frankrijk is deze tuin eene uiting van
pracht en weelde. In Nederland is het karakter meer intiem.
D e galerij wordt hier dikwijls of meestal vervangen door
loofgangen van latwerk. l ) — Voor de siervakken neemt
men, wegens het nog niet overrijke plantenmateriaal zijn
toevlucht tot gekleurd steengruis, schelpen, Buxus enz.

') FOÜQUIER zegt naar aanleiding van den door LE-NÖTRE aangelegden tuin van Clagny. — „On y vit pour la première fois des
portiques, des cabinets de treillages, des berceaux,garnisdejasmins
et dechèvrefeuilles.DesHollandais/habilesdanscessortes d'ouvrages
et mandés par le roy, y furent employés."
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NEDERLANDSCHE RENAISSANCE-TUIN.

Het woonhuis, afgelegen van den publieken weg, met
boomgaard en moestuin in de nabijheid. — Het boschrijke
terrein doorsneden door breede lanen. (Zie verder de beschrijving in de vorige hoofdstukken).
ITALIAANSCHE RENAISSANCE-TUIN.

In de zeventiende eeuw vormde het perystilium den
grondslag voor den Italiaanschen patriciertuin, waar evenals
in de stadstuinen van LE-NÔTRE de bloementuin, (het giardinetto), niet door een zuilengang, maar door loofgangen
of door nisvormig uitgesneden hagen omgeven werd.
Vooral in de omgeving van Rome werden de OudRomeinsche tuinen door de kardinalen weer op hunne
fundamenten opgebouwd. Deze tuinen dienden nu echter
vooral voor rust en verpoozing en waren tevens representatief. Men liet nu de natuur in den tuin doordringen en
• bracht, (in navolging der Babyloniers) onder de terrassen
grotten aan. Tevens vonden de Moorßche waterwerken er
ruime toepassing, (ook in verband met het heete klimaat).
Zoo ontstond als een der hoogste kunstuitingen de tuin
der Italiaansche Renaissance, waar wij weliswaar de oude
vormen zooals het hippodroom in terug vinden, echter met
verlies van hunne oorspronkelijke beteekenis.
FRANSCHE RENAISSANCE-TUIN.

t

In het vorige hoofdstuk wezen wij er reeds op dat de
tuin van ANDRÉ MOLLET eene voortzetting was van het
inwendige van het woonhuis. Het karakter was overigens
representatief.
In de tuinen van LE-NÔTRE en zijne opvolgers vinden
wij het perystilium terug in den vorm van door nisvormig
uitgesneden hagen omgeven „groene zalen, (salles vertes).
Deze groene zalen, open ruimten in de boschjes, (bosquets),
dienden tot rust en verpoozing of wel tot uiting van pracht
en weelde, (Versailles), of wel tot spel, sport en feesten,
balzaal, theater enz. Juist in het overheerschen der groene
zalen in de tuinen van vorsten en aanzienlijken der 18de
eeuw vinden wij een teeken van verval der zeden.
In deze tuinen van vorst en adel vormden de hooge,
groene hagen een achtergrond voor dé kleurrijke kleeding
van het gezelschap, dat daar zijne glansrijke feesten vierde.
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D E LANDSCHAPSTUIN.

Zooals wij reeds in hoofdstuk V uiteengezet hebben^ is
het ontstaan van den landschapstuin te danken aan de
behoefte, weer naar de natuur terug te keeren. — De
ziekelijke overdrijving van den romantischen tijd deed echter
haren invloed gevoelen. Zoo ontstond de romantische of
pseudo-chineesche tuin, (zie hoofdstuk VI).
Overigens hebben de Zuidelijke, Latijnsche rassen meer
neiging tot het monumentale. Vooral in Frankrijk zien
wij eene ontaarding van den landschapstuin, zoodat de stijl
ontstaat, dien de Heer VAN DER SWAELMEN in zijne in 1916
in het tijdschrift „Buiten" verschenen reeks artikelen den
„vermicelli" of bochtenstijl noemt. (In den modernen landschapstuin zijn zelfs rechte wegen wel degelijk geoorloofd.)
In de Noordelijke landen van Europa met meer overwegende Germaansche bevolking overweegt daarentegen
de neiging tot het cultuur- of wel tot het natuurlandschap. En hier toont de siertuin dan ook eene nauwe verwantschap met deze beide landschapstypen.
Tevens wijzen wij er hier op, dat de Japansche landschapstuin door ons in zijn symbolische beteekenis nooit
gewaardeerd kan worden, — en dus ook niet in andere
landen is toe te passen.
Van groot belang is het voor ons, de twee hoofdtypen
van den landschapstuin goed te onderscheiden, n.l.: —
i°. Het voorpostenlandsckap : — De door ons waargenomen schoonheid van zulk een landschap berust op de
waarneming van harmonie, (contrast), en evenwicht in lijn,
kleur, tint (licht-donker), vorm en massa van het beeld, dat
zich van dit landschap vormt op het netvlies van ons oog.
Lijn- en luchtperspectief spelen dus hier o.a eene groote
rol. Tevens hebben wij hier rekening te houden niet alleen
met de wisseling van beelden als wij ons door den tuin
heen bewegen — maar tevens met de opvolging van de
beelden van dag tot dag, van jaargetijde totjaargetijde en
van jaar tot jaar. Want ook de totaal-indruk van
al die waarnemingen op onzen geest moet voldoen aan
dezelfde eischen van harmonie en evenwicht. (Deze opmerking, die eigenlijk geldt voor al de voortbrengselen der
tuinkunst,plaatsenwijhier,omdat het voorpostenlandschap de
grootste verscheidenheidvanelkaaropvolgende beelden geeft.)
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2°. Het gesloten woud met daarin uitgespaarde boschruimten: Deze open boschruimten n.l. zijn de aangewezen
plaats voor :
DEN MODERNEN SOCIALEN TUIN. '

In tegenstelling met den monumentalen tuin en met den
landschapstuin is de sociale tuin niet opgebouwd volgens
een enkel samenhangend stelsel. De door.den tuin ingenomen ruimte is hier onderverdeeld in meerdere ruimten,
die al of niet in open verbinding met elkaar staan. Ieder
van deze ruimten heeft eene bepaalde bestemming. Het
begrip van afgesloten ruimte wordt hier doorgevoerd evenals
bij het perystilium. Loofgangen en galerijen vormen ook
hier dikwijls de omlijsting. De omlijsting van het geheel
wordt gevormd door het al of niet kunstmatige natuurlandschap. Van de hierboven bedoelde ruimten noemen
wij de volgende :
a. Tuin gewijd aan rust en verpoosing'. Volkomen
harmonie zonder scherpe contrasten. — Beschutte ligging.
Grasvlakte, omzoomd door los gegroepeerde planten, rijk
aan bloemen en vruchten. Een enkele alleenstaande boom
met schilderachtige groeiwijze.
b. Spel en sport. Plein of grasperk. — Omlijsting
altijd groen.
c. Kweektuin en bloementuin. Hoofdvereischte van den
kweektuin zijn orde en netheid. — Groenten en vruchten
van de beste variëteiten. — Uiting van kweekkunst. —
Kassen en bakken. — Snijbloemen langs de wegen. — D e
bloementuin met rustige omlijsting kan gewijd zijn aan bepaalde plantensoorten of groepen van planten, (water, rots,
droge muren enz.) of wel van bepaalden bloeitijd, (winter,
voorjaar, zomer, herfst.) — Al of niet losse groepeering met
overigens streng symmetrisch wegensysteem.
d. Vertoon van weelde, dus tuin representatief, of gewijd
aan het leven in de vrije natuur dus landschappelijk.
Wij verwijzen den lezer verder naar de standaardwerken
van GERTRUDE JEKYLL en LAURENCE WEAVER „Gardens for
small Countryhouses" — en van THOMAS H. MAWSON „the
Art and Craft of Gardenmaking". Een zeer goed en goedkoop boekje is „Unser Garten", door F . ZAHN.
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DE

MODERNE MONUMENTALE

TUIN.

Wij vermeldden reeds in het vorige hoofdstuk, dat ook
de moderne monumentale tuin door het al of niet kunstmatige natuurlandschap omlijst wordt.
Als uiting van pracht en weelde karakteriseert de monumentale stijl zich door de volgende eigenschappen. —
Logisch verband tusschen monumentaal gebouw en tuin
door middel van terrassen, monumentale trappen, standbeelden enz. — Scherpe contrasten zoowel in kleur en tint,
(licht'en schaduw), als in lijn, vorm en massa. Dit contrasteffect is te bereiken door aanwending van groote gras- en
watervlakten, door rijke bloemenversiering, door strenge
keuze van plantensoorten en variëteiten uitmuntende door
rijkgekleurde en fraai gevormde bladeren en bloemen.
Wij verwijzen den lezer verder naar het standaardwerk
van MARCEL FOUQUIER, „L'art des jardins."
D E TUIN DER GEMEENSCHAP.

Sinds de helft der vorige eeuw heeft zich over de geheele wereld de tuin der gemeenschap ontwikkeld, (zie ook
hoofdstuk VI, afdeeling stedebouw). -— Wij onderscheiden
hier n o g :
i°. De begraafplaatsen. — (Monumentaal of landschappelijk).
2°. Het publieke park. — Hierbij kunnen al de drie
hierboven onderscheiden hoofdrichtingen toepassing vinden,
al of niet in onderling verband. — Als onderdeel noemen
wij hier het sportterrein, reminescens van het in de vrije
natuur geplaatste Grieksche hyppodroom. Verder onderscheiden wij nog het stadsplein, het „square" en de boulevard. — Wij verwijzen den lezer voorloopig naar de
volgende standaardwerken : Raymond UNWINN, „Grundlagen
des Städtebaues," (übersetzt von MAC LEAN, 1910. — DRING. HUGO KOCH, „Gartenkunst in Städtebau," 1914, —
GEORCEBüRNAP„Parks,their design, equipment and use," 1916.
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NASCHRIFT.

Wij hebben in de bovenstaande hoofdstukken uit den
aard der zaak slechts een macroscopisch overzicht kunnen
geven. Alleen sommige mazen hebben wij aan kunnen
vullen met eenige details. Verwijzing naar litteratuur is in
zulk een geval niet alleen wenschelijk, maar noodzakelijk.
Toch heeft schrijver dezes wegens plaatsruimte aan zijn
voornemen geen gevolg kunnen geven, .om aan deze artikelenreeks eene bibliographie toe te voegen. Wij verzoeken
den lezer dus, geduld te oefenen, totdat wij in de gelegenheid zijn in de „Mededeelingen" een afzonderlijk artikel
te plaatsen over de litteratuur van de tuinkunst en aanverwante vakken. Voorloopig zij, wat de litteratuur betreft,
de lezer verwezen naar de volgende (in de bibliotheek
onzer school aanwezige) publicaties van schrijver dezes: —
„De Geschiedenis der tuinkunst als vak van studie."
(Overdruk uit ,,De Tuinbouw," Officieel Orgaan van den
Nederlandschen Tuinbouwraad van 30 Juni, 7, 21 en 28
Juli 1916, hoofdstuk IV).
„Het een en ander over de verhouding tussehen architect
en tuinarchitect en over het verband tusschen tuinkunst en
de aanverwante kunsten." (Overdruk uit het Bouwkundig
Weekblad, jaargang 1913).
Wageningen, 2 April 1918.
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