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De tulpis- net alsklompen enwindmolens- een
internationaal bekend symbool van Nederland.
Intussen zijn klompen en molens curieuze zaken
geworden, die voornamelijk voor het toerismein
ereworden gehouden. Datgeldtnietvoordetulp,
diemededoordeomvangrijke exporteen belangrijk visitekaartje vanNederland isgebleven. Oorspronkelijk kwamen tulpen in Nederland niet
voor. Zij werden geïmporteerd in de zestiende
eeuw uit het Osmaanse Rijk.1 Met 'de tulp' kwamen toen tientallen andere plantesoorten naar de
Nederlanden, die enorme veranderingen teweeg
hebben gebracht inde aanblik vandetuinen hier.
Nog steeds bestaat er een levendige handel in
planten van Turkije naar Nederland en omgekeerd;ook in tulpebollen.
Osmaanseplanten bestaanniet.Welzijnertalloze
planten ingevoerduitgebieden dieooittothetOsmaanseRijk behoord hebben,vooraluithetkerngebied Anatolië. Ook iser een reeksvan planten
die geassocieerd zijn met de Osmaanse cultuur.
Maar al voordat de Turken Anatolië bevolkten
groeiden daar planten die toen alnaar Nederland
gebracht, voor ons van betekenis werden. Deze
pre-Osmaanse periode verdient hier enige aandacht. Verder worden de planten besproken die
uit het Osmaanse Rijk zijn ingevoerd; uit Anatolië,maarookuitanderegebiedenzoalsdeBalkan.
DenadrukligthieropsoortendieinTurksetuinen
gekweekt werden in de zestiende en zeventiende
eeuw. In de vroege achttiende eeuw bereikte de
tuincultuur in Turkije een hoogtepunt. Er ontstondeengrotebelangstellingvoorEuropesetuinplanten. Ook waser een groeiende belangstelling
in Europa voor de wilde flora van Turkije. Dat
biedt een parallel met de huidige situatie, waarin
Nederland jaarlijks miljoenen planten invoert uit
Turkije als siergewassen, en Nederlandse tuinbouwershelpen met het opzetten van de sierteelt
inTurkije.
HetAnatolischgenencentrum
Onzevoornaamstevoedselgewassen komenweliswaarvanoverdeheleaarde,maartochuiteenbeperkt aantal gebieden. Eén ervan is Anatolië.
Hiervandaan zijndegranen tarwe,gerst,roggeen
haver in cultuur gekomen, en ook kool, linze,luzerneendetuinboon.2Voordeveredelingvandeze gewassen wordt nog steeds gebruik gemaakt
vanwildegenenbronnen uit Anatolië.
Homerus noemt veel van deze planten inde Ilias
en de Odyssee. De planten bij Homerus hebben
vele botanici beziggehouden, ook Nederlandse.
F.A.W. Miquel publiceerde een interpretatie van
Homerus' plantennamen.3
Pedacius Dioscorides werd in de eerste eeuw, in
CiliciëteAnazarba bijAdanageboren,alslidvan
hetvolkderBusbeken.Hijwerdartsvandekeizer
inRomeenschreefeenboekoverdegeneeskunst,

DeMateriaMedica,datdebasiswerdvoordemiddeleeuwse kruidkunde.4 Tekeningen van
Krataevasvuldenhetmanuscript van Dioscorides
aan. Zewerdenherhaaldelijk gekopieerd:debest
bewaarde kopieën vormen de CodexAniciae, in
512te Constantinopel gemaakt voorJuliana Anicia,dochter van de keizer. In 1569gingdeCodex
naarWenen,hijwasopkostenvanOgierGhiselin
de Busbecq aangekocht van een joodse arts. Een
anderekopiebevindtzichindebibliotheek vande
Fatih-moskeeinIstanbul.CommentarenopDioscorideswarendevormwaarinindelaterenaissance veel Europese botanici publiceerden. VoorbeeldenzijnPierandreaMattioli5enConradGessner,6 dieweverderopnogtegenzullen komen.
Griekse en Romeinse kolonisators hebben zeker
alplanten uitAnatoliëverspreidoverhetMiddellandse Zeegebied. Het meest bekende voorbeeld
isdecitroen (uitMedië)diehetTheophrastusmogelijk maaktedeeerstebeschrijvingvaneenstampertemaken(vierdeeeuwv.Chr.).DeArabieren
brachten planten, vooral vanuit Syriëen Egypte,
naar Spanje. Voor deHispano-Arabische cultuur
vanCordoba uitdeperiodevandenegendetotde
twaalfde eeuwisdatzekeraantoonbaar: vijg,granaatappel, aubergine, hennaplant, judasboom,
johannesbroodboom.7 Slechts één Anatolische
plant speelt een belangrijke rol in de middeleeuwenvanNoord-Europa:deMadonnalelie (Lilium
candidum)} Intalloze Annunciatievoorstellingen
draagt de engel die Maria het bericht van haar
zwangerschap brengt een tak van deze witte lelie
(afb.56).9 Later wordt dit een Maria-symbool bij
uitstek. Ook inbloemstukken vandezeventiende
eeuwkandezeleliealsverwijzingnaarMariaworden opgevat,dezebloem neemt altijd detoppositieinbinnendecompositie.10Alveeleerderkomt
Lilium candidum voor in muurschilderingen in
Amnisosbij KnossosopKreta,ca. 1550v.Chr.
Een nieuwe introductie van de Madonnalelie uit
Turkijevondplaatsrond 1576doorClusius.Deze
vorm week af door hangende bloemen; hij stond
bekend als'Sultan Zambach' (= jasmijn).
Tuinplanteninderenaissance
DetuinenvanEuropabenoorden deAlpenwaren
tot rond 1550beplant met niet meer dan zeshonderd plantesoorten. Datwareninheemse planten,
samen met soorten uit het Middellandse Zeegebied,enbovendieneenenkeleuitdeLevantenuit
de tropen van Amerika en Azië. In de periode
1550-1620onderginghet aanzien vandetuinenin
onzestrekeneendrastischeverandering.11Vooral
de introducties uit Turkije bepaalden het beeld.
Het aantal soorten werd nietveelgroter, maarde
nieuwelingen verschenen in de veelvormigheid
waarin zij alinTurkije gekweekt waren. Zij veroorzaakten een explosie in vormenrijkdom. De
tuincultuur in Europa leverde een kaleidoscoop
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56. Mariaboodschap,
MiddenrijmMaria-altaar,
ca. 1410.
(RijksmuseumHet
Catharijneconvent)
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van tulpen, hyacinthen, ranonkels, anemonen en
anjers op, die naast nog andere het voorjaarsaspect van deWesteuropese tuinen indezeventiendeeeuwzoudenbepalen.Aanvankelijkwerdenze
geïntroduceerd inOostenrijk,maaralsnelvonden
ze hun weg over heel Europa. Vlaanderen was
vóór 1585 hét cultuurcentrum en na de val van
Antwerpen kreegookhetnoorden zijn deel.
KarelvanderSluis(Charlesdel'Escluse, Carolus
Clusius, 1526-1609) bereisde als botano-medicus
Spanje, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije. HijpraktiseerdeaanhethofinWenen,vertrok naar Frankfurt en, ver over de zeventig en
kreupel, zette hij toch nogde Hortus van Leiden
oppoten.HetisdanookgeentoevaldatzichdaarnavanuitLeidendeNederlandsebloembollencultuur heeft ontwikkeld tot een bedrijf met een exportwaarde vanmeer daneen miljard gulden.
OgierGhiselin deBusbecq (1521-1591),reisdeals
ambassadeur (1554-1562)voorkeizerFerdinand I
naar sultan Suleyman I in Istanbul,12 samen met
de botano-medicus Willem Quackelbeen (Kortrijk 1527-1561Istanbul) en vanaf 1555de Duitse
schilder Melchior Lorck (1527-ca.l583). Planten
van deze expeditie gingen naar Wenen en Praag,
naarClusiusenMattioli.Quackelbeen stuurdeop
26 juli 1557 een brief aan Mattioli waarin hij 28

planten bediscussieerde, nogsteeds op basis van
Dioscorides.13 Met Mattioli correspondeerde
Willem Quackelbeen overTurkse planten die tijdensde ambassadesvan Busbecq verzameld werdenenMattiolipubliceerde dit materiaal.
Quackelbeenbezweekop8mei1561opeenvande
Prinseneilanden in de Zee van Marmara aan de
pest.Hijwerdbegravenophetkatholiekekerkhof
in Pera, het huidige Beyoglu. Deze begraafplaats
is in 1864 geruimd, de grafsteen is overgebracht
naarhetkatholieke kerkhof inFeriköywaarhijnu
nogtezienis.14
Aan de hoven van de keizer in Wenen en Praag
zijn verschillende botano-medici werkzaam geweest van Nederlandse herkomst. Nederlandse
kunstenaars waren deeersten diedaar de nieuwe
aanwinsten inbeeld hebben gebracht. OphetNederlanderschapvaltzowelwatveelnadruk,dehumanistische cultuur was zeer Europees en de nationaliteit speelde geen dominante rol, zeker niet
in de wereld van wetenschappers en kunstenaars
uitde renaissance;religie wierpsomshogere barrières op. Niettemin hebben kunstenaars uit de
Lage Landen naar verhouding een grote rol gespeeldbijhet portretteren van planten.
Ferdinand I (1503-1564) volgde zijn broer
Karel Vin1556alskeizerop. Pierandrea Mattioli
was zijn arts van 1557tot 1562. Conrad Gessner
droegzijn boek DeAnimaliaopaan Ferdinand I.
Dit resulteerde in een gesprek tussen Ferdinand
en Gessner in 1559 in Augsburg, waarbij FerdinandGessneruitnodigdeomaanhethoftekomen
werken.15Gessner zaginAugsburgindetuinvan
Johann Heinrich Herwart voorhet eerst een tulp.
Deeerste afbeelding vandetulpverscheen inzijn
Annotationes in Dioscorides(1561). Dit werk is
opgedragen aanStephan LauraeusAmerfort, lijfartsvan Ferdinand.
InGessners Dehortïs Germanicaexbstaat eenlange lijst van planten uit de tuin van de Antwerpse
apotheker Peter Coudenberg (ca. 1520-ca.
1594).17 Rond 1558had Coudenberg een lijst van
400 planten in zijn tuin aan Gessner gestuurd.
Coudenberg kreeg onder meer planten van Clusius, die de hoofdrol speelde in de verspreiding
vanTurkse planten.18
Clusiuswasin 1573 naarWenen gekomen alsprefect van de keizerlijke tuinen onder Maximiliaan
II (1527-1576, keizer in 1564). Ook onder Rudolph II (1552-1612,keizer in 1576)bleef Clusius
in dienst tot 1588;in 1593werd hij benoemd tot
prefect vandein 1590gestichte HortusinLeiden.
Van 1563 tot 1565had Clusius een reis gemaakt
door Spanje en Portugal als mentor van Jacobus
Fugger uit Augsburg. De Fuggers waren een invloedrijke bankiersfamilie in Zuid-Duitsland die
een belangrijk maecenaat vervulden op cultureel
enooktuinbouwkundiggebied.InAugsburgheeft
Clusius ook de botanicus Leonard Rauwolff ontmoet en het Rauwolff-herbarium bevat aantekeningen van Clusius. In het boek dat Clusius over
zijnIberischereisschreefbevindenzichalseenappendix zijn eerste aantekeningen over Turkse
planten.
Zoals Busbecq planten naar Wenen stuurde, dedenook latere ambassadeursdat. w Clusiusstuur-

dedeexotischeprachtdetuinenvanEuropa rond,
zoals naar Mechelen, Antwerpen, Ferrara, Londen, Derby, Neurenberg, Jena, Padua en Aranjuez. Maar alleen inLeiden kwamdecultuur van
dezeintroducties echtvandegrond. DeverspreidingvandebollenrondLeidenkwamnietmetvolledige medewerking van Clusius tot stand. Herhaaldelijk verdwenen planten zonder zijn toestemming uit de Hortus. Zijn vriendin Marie de
Brimeutrofeensbijthuiskomsthaartuinzelfsgeheelopgerooid aan.
UitanderedelenvanhetOsmaanseRijk kwamen
ookplantenbinnen.DezoonvanOutgaersCluyt,
de tuinbaas van Clusius,verzamelde in Algerije.
Clusiuskreegookeenvrachtplanten uitKretavia
ItaliëvoordeLeidseHortus.
Van 1574 tot 1578 was ook arts en botanicus
Rembert Dodoens aan het keizerlijk hof. Hij
stonddaarinnauwcontactmetzijncollegaClusius
enpubliceerdeeveneensoverdeTurkseintroducties.In 1582werd hijhoogleraar inde medicijnen
inLeiden.
Hetisnietduidelijk ofEmanuelSweertshovenier
van Rudolph II en Matthias isgeweest of dat hij
zichzonoemdeomdathijbollenenplanten leverdevoordekeizerlijke tuinen.Sweertshandeldein
Amsterdam en Frankfurt, kreeg planten van
Clusius,enpubliceerdein1612,meteenaanbevelingvande keizer,zijn Florilegium.20
JorisHoefnagel (1542-1600)schilderdevanaf1575
aan hethof voor Maximiliaan en Rudolph. Hijillustreerde er vooral handschriften. Een van de
vroegste afbeeldingen van een tulp is van zijn
hand.21 Een kunstenaar die nooit aan het hof gewerkt heeft maar welaan Rudolphverkocht,was
JacquesdeGheyn II;ook hij beeldde velevande
nieuweTurkseplanten afenmaakteookeen portret van Clusius.22Ten slotte Roelant Savery, de
maker van het grote bloemstuk met de keizerskroon in het Centraal Museum te Utrecht
(kleurenillustratie8).Hijwerktevan1604tot1613
aan het hof, dus ook nog voor Matthias (15571619),diein1612zijn broerRudolph opvolgde.
Detulp,Tulipagesneriana
De botanische achtergrond van de cultuurtulp is
nietgeheel duidelijk. De indezestiende eeuwuit
Turkije ingevoerdetulpwaszekergeenonversneden wilde soort. In het Osmaanse Rijk stond de
tulpalstuinplantinhoogaanzien.Ditzoukunnen
samenhangen met het feit dat in het Turks het
woord lale voor tulp net zo gespeld werd als
Allah,deletterwaarde inhet Arabischealfabet is
voorbeide66.Alssymboolvanhethofvandesultanwasdetulpalomtegenwoordig. Ook vandaag
de dag figureert een gestileerde tulpop de afvalbakkeninIstanbul.Opafbeeldingen uitdeGriekse, Romeinse en Byzantijnse tijd in Turkije ontbreekt detulp.MetdekomstvandeTurkseSeldjoeken inAnatolië (na 1071)doetookdetulpzijn
intredeinafbeeldingen, zoalsin plafondornamentenentegelsinhetpaleisteKonyauitde twaalfde
eeuw. De mysticus-dichter Mevlana Celaleddini
Ruminoemdedetulpindedertiendeeeuw'deallerdroevigste glimlach'.
Hoogheeft aannemelijk gemaakt dat T. schrenkii

uit de Krim ten minste een belangrijk aandeel
heeft gehadindevroegbloeiendekleinetulpenals
de rode 'Duc van Tol'.23 T. schrenkiiomvat vele
kleurvormen:wit,rood,paars,metenzondereen
zwartofgeelhart.DeTurken noemdendezeKefe
Laie, naar de havenstad in de oostelijke Krim:
Kaffa, het huidigeFeodosiya. Hiermee isde oorsprongvandetulpnaarbuitenhethuidige Turkije
verschoven.Vermoedelijk zijnzelfsalleEuropese
en Turkse tulpen niet oorspronkelijk wilde soorten24maarbegeleidersvandemenselijke cultuur.
Viade handelsroutes vanvooral graan zouden ze
uit Centraal-Azië zijn gekomen; met name het
Pamir-gebergte ishet centrum van zeer vele echt
wildesoorten Tulipa. TegenwoordigisT. undulatifoliaeentypischonkruidvangraanakkersinTurkije.OokinEuropazijncultuurtulpenzichalswildesoorten gaan gedragen,vooralindewestelijke
Alpen.25InNederlandisdebostulp,Tulipasylvestris,ingeburgerd. Naast detulpen met één bloem
opeensteelzijn erindezestiendeeeuwookanderetypenincultuurgeweest.Mattiolitoontin1570
eentrostulp,diehijuitVenetië kende.
ClusiuskreegvandeAntwerpsehandelsmanJoris
Reyetulpebollenomdatdieergeenraadmeewist.
HetverschuivenvandeLevantijnse handelnahet
midden vandezestiende eeuwvanGenua enVenetië naar meer westelijke havens zal bij de verbreidingvandetulpweleenfactorzijngeweest.In
elk gevalwasBusbecq nietdeenigedietulpen uit
Turkije meebracht. De invoer van bollen, maar
vooral ook van zaad deed in Europa een grote
veelvormigheid van tulpen ontstaan, waarbinnen
selectie rond 1630 zich uitkristalliseerde tot een
West-Europees assortiment dat duidelijk van het
Turkseverschilde.
Detulpendievooralindevroegeachttiendeeeuw
inTurkije populair werden waren anders dan de
Europese. Het waren smalle tulpen met lange
bloembladen die in een punt toeliepen. Ze behoorden tot T. acuminata,een soort die toen in
Europa niet gekweekt werd. Er waren zo'n 2000
verschillendevormenvanbekend,die gewoonlijk
Perzische namen droegen. (Het isopvallend dat
planten vaakbenaamd worden inklassieke talen:
deTurkengebruikten Perzisch,deJapannersChineesen wijnu Latijn). Er waseen commissie,de
SerSekufeciyan-iHassa,die tulpen beoordeelde.
De tulpwerd daartoe alséén enkele bloem ineen
vaasje, laledan,gezet. De schoonheid van maar
één tulp in een vaas is door Nederlandse bloemschilders nauwelijks onderkend.26 Met een oogje
aan een stokje werd de bloemsteel overeind gehouden, zulke stokjes zijn ook afgebeeld door
Crispijn vandePasse.27
OokindeLageLandengingdetulpeenrolspelen
inanderecultuuruitingendandesierteelt.Eenenkele tulp is ook als drinkbeker in zilver vervaardigd en vervolgens verguld door een van de zilversmeden uit de familie Lutma in 1652.Dat gebeurde in opdracht van burgemeester Nicolaas
Tulp(1593-1674),alsgeschenk aanhetCollegium
Chirurgicumbijzijnaftreden alsProfessor Anatomiae. Tulp wasde auteur van de eerste Amsterdamsepharmacopée (1635).Hij heette oorspronkelijk ClaesPietersz (NicolaasPetraeus) enison99

derdienaamin1614inLeidenalsmedicusgepromoveerd. Daarna vestigde hijzichalsartsinAmsterdam opdeKeizersgracht bijdeWestermarkt.
Aandegevelsteen vanzijn huisontleendehij zijn
latere naam en zijn wapen. Ook op een portret
doorGovertFlinck(1615-1660)vanTulpsdochter
Margaretha bij haar huwelijk metJan Sixin1655
komtdetulpvoor.28Behalvealsbloemvande familie is de tulp hier ook geïnterpreteerd als
maegde-wapen volgens Jacob Cats Houwelick
(1642):
Eykijckt,ôjongedieren,kijckt,
Hetiseenbeeltdatugelijckt,
Hetiseenbloempjesoojesiet,
Datnochgeenopenknopjebiet.
Integenstelling tot de tulpop Cats'gravure isde
tulpopFlincksschilderijechteropen,zodatFlinck
hetportreteerdernadanvoorhethuwelijk in1655
afgeleverd zal hebben. Overigens ontvangt de
AmsterdamseStedemaagd tulpenvanAziëophet
tympaan vanhetStadhuisopdeDam,ookdiezijn
hetknopstadiumalver gepasseerd.29
Istanbul telde in 1630volgens de Turkse reiziger
Evliya Çelebi30tachtig winkelsvoor bloembollen
waaraan driehonderd kwekers leverden. In TurkijewasmenookindeEuropesetulpengeïnteresseerd, menimporteerde deze tulpen en gebruikte
zebijdeontwikkelingvanhetTurkse sortiment.31
Met name de Nederlandse tulpen waren geliefd,
waarvan Lulu-Ezrak (de blauwe parel) de kostbaarstewas.Detulpencultuurbereiktezijn hoogtepuntindeLaieDevri,hettulpentijdperk, onder
deregeringvansultan Ahmed IIIenzijn schoonzoon grootvizier Damât Ibrahim pasja (17001730). Ahmed zou zelfs zijn afgezet wegens zijn
extreem kostbare tulpenfeesten. Hierbij werden
honderden meters tafels neergezet met tulpenvazen,afgewisseld metlampenenlekkerehapjes.Er
was muziek en ook de vrouwen namen aan de
feestelijkheden deel. Schildpadden wandelden
metlantaarnsophun rugdoor detuin. Ook werd
er gedicht: Odrager vandeglazen,brengmijsnel
eenglaswijn,wantdebloembladenvandetulpvallenalbijna af. Dezelfde emotie wordt uitgedrukt
inJapansehaiku's,maardanten aanzienvankersebloesem.
Dewerkelijke redentothetafzetten vandesultan
waswaarschijnlijk zijntegrotebelangstellingvoor
het westen. Zo werden de Aphorismen van de
Leidse hoogleraar Herman Boerhaave (16681738)inhetTurksvertaaldalsmedisch standaardwerk.
Op vroege Nederlandse bloemstillevenszijn vele
vroegetulpen tezien,dieindetijd vandetulpenwindhandel al niet meer in omloop waren. De
identificatievandievroegetulpenisnietgoedmogelijk.32
Deanalysevanplantenopschilderijen kanonszeker nog veel leren over de gewashistorie van de
tulp. Tulpen op schilderijen kunnen zich echter
'voortplanten' via kopiëren door schilders. Zij
kunneneenconstantheidvanvormenkleurvertonen die zelfs bij vegetatieve nakomelingen van
echte planten niet noodzakelijk is. Over de con100

stantheid van vegetatief vermeerderde 'gebroken','fijne' of'gevlamde'tulpen,eerstbeschreven
in 1601 en dehoofdmoot indeverdere zeventiende eeuw, moet men zich niet te veel voorstellen.
Dematewaarineentulpbrekingzouvertonenwas
onvoorspelbaar. Diewasafhankelijk vandeernst
vanaantastingdoordevirusziekte,diezulkevlampatronen veroorzaakt.
Tulipomania1637
TulpenwerdeninNederland meerdanaantrekkelijke tuinplanten. Statussymbolen waren het al
lang,maarzekregeneennieuwedimensietoener
zich een levendige handel in ging ontwikkelen.
Vanaf 1634namdiehandelbuitensporige vormen
aan. Het gingniet langer omdebollenzelf, maar
om de eigendomspapieren. Tussen de verkoop
vandebollendieteveldestonden (de'groeneveiling')endeleveringvandegerooidebolleninjuni
verliepen maanden, waarin de prijs voor het eigendomspapier velemalenoverdekopging.Vermogenswerdengemaaktmaarookverlorenbijde
handel in papieren bollen, diekoper nochverkoper ooit gezien hadden. De handel in topstukken
als 'Semper Augustus' beliep duizenden guldens
per bol (de prijs werd uitgedrukt in guldens per
aas,datis0,05gram),maarookminderwelgestelden konden speculeren ingewonere rassen ('vodden')als'GeelenRoodvanLeiden'.Dewindhandelwerdeenvolksziekte,waarbij nietalleenmeer
metgeldmaarookmethuisengoedbetaaldwerd.
De schilder Jan van Goyen (1596-1656) kocht in
januarienfebruari 1637partijen bollenvanburgemeester"Albert Claesz van Ravensteyn voor 900
gulden pluszijn schilderij vanJudas,eneen doek
van Ruysdael. Bij de levering in dezomer waren
de bollen nog maar een fractie van de koopsom
waard, maar Van Ravensteyn eiste voldoening
van het contract. Alleen de Judas heeft Van
Goyengeleverd,hijstierf berooid.
In februari 1637zette de krach in. Op 5 februari
wareninAlkmaarnogrecordprijzen gemaakt(gewoonlijk vindt men dezebijgeschreven intulpenboeken 33 ), terwijl elders alop 3februari de prijzen kelderden. De prijzen daalden spectaculair,
contracten werden voor 10% van de nominale
waardeafgekocht; in1638werddat3,5%.Debollenkwekersbelegdenvergaderingenomtoteensaneringtekomen,waaraan hetHofvanHolland in
april 1637meewerkte door alle contracten vanaf
november 1636ongeldig te verklaren. De windhandel bracht ook een literatuur tot stand van
spotdichten, die zo populair waren dat ze tijdens
de windhandel van 1720herdrukt werden. Spotprenten vergezelden dit drukwerk waarin Erasmus' Lof derZotheid en SimonStevinszeilwagen
ophetstrand getransformeerd werden totFloraes
Gekskap en Floraes Mallewagen (afb.57). Tulpebollenzijnookna1638eenbelangrijk handelsartikel gebleven waaraan goed verdiend werd en
wordt.34
ExploratievandewildefloravanTurkije,
reisverslagenenverzameltochten
De Duitser Leonhard Rauwolff (1500-1596) bereisdeindejaren 1573-1575deoriëntenverzamel-

57. HendrickGerritsz. Pol,
deerplanten.Hijpubliceerdeeenreisverslag35en
FloraesMallewagen,ca. 1640.
zijnplantenzijnbewaardgeblevenalsingebonden
(FransHalsMuseum, Haarlem) herbariumboeken (afb.58 en 59).36 Ze vormden
de basis voor de eerste Flora die van het Nabije
Oostenisgeschreven,37in1755doordeLeidsebotanicusGronovius.Gronoviuswasnauwbevriend
met Linnaeus,degrondlegger vande huidigewetenschappelijke naamgeving van planten en zijn
boek heeft dan ook invloed gehad op de huidige
nomenclatuur van Turkse planten. Linnaeus gebruikte ook gegevensvandeBreton PierreBelon
(1517-1564) die evenals Rauwolff in Klein-Azië
gereisd en verzameld heeft.38 Van 1700tot 1702
reisde Joseph Pitton de Tournefort met Andreas
Gundelsheimer en de tekenaar Claude Aubriet
doorTurkije.DeTournefort wasbotanicusaande
Jardin du Roi in Parijs.39 Gundelsheimer keerde
onderwegterugnaar Duitsland waarhijartswerd
vandekeurvorstvanBrandenburg.Deschitterende aquarellen van Aubriet bevinden zichindebibliotheekvanhetMuséumd'Histoire Naturellein
Parijs, het fraaie tuinplantje Aubrietaisnaarhem
genoemd. De Tournefort wasgoed bevriend met
Nederlandse botanici en hij stuurde zaden naar
Caspar Commelin, botanicus van de Hortus in
Amsterdam. Afbeeldingen van deze planten zijn
gepubliceerd door Commelin in 1706:Plantae rarioresetExoticae. Linnaeusgebruikteookditma-

teriaal bij zijn beschrijving vanTurkse planten.40
Het reisverslag van De Tournefort iseen belangrijke brongeweestvoorkennisover Turkije.41
Verzamelaarsterplekke

Men kan zich nauwelijks voorstellen dat NederlandseambassadeursinTurkije deverzameltraditie van hun illustere Vlaamse voorgangers niet
voortgezet zouden hebben.42Tochzijnzulkeverzamelingen van Nederlanders uit de achttiende
eeuwnietbekend,terwijl EngelsenenFransenop
ditgebiedwelactiefwaren.DeAmsterdamseburgemeesterNicolaesWitsen (1641-1717)verzamelde geografische gegevens en curiosa van over de
hele bekende wereld. Sindszijn huwelijk in 1674
met Catharine de Hochepied was hij familie van
de Hochepieds, Nederlandse consuls in Izmir en
zalzekervandezerelatiegebruikhebbengemaakt
voorzijnverzamelingen.Tochzijnzulkeverzamelingen niet bekend. VanconsulJacobvan Damis
wel een grote verzamelwoede bekend, mede uit
zijncorrespondentiemetdeToscaansehertogCosimodeMedici.Het schipdatzijntrofeeën, waaronder schelpen en zeegewassen, naar het vaderlandvervoerdevielechterten prooiaan Barbarijsekapers.
William Sherard (1659-1728) was consul van de
Britse Levant Compagnie in Izmir (1703-1716).43
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58. LeonardRauwolff. Vierte
Kreutterbuech(titelpagina),
1623125.
(Rijksherbarium Leiden)

60.'J.B.'(JohannesBronckhorst
(1587-1617)ofJanvanB. (16031677)?), Irissusiana(aquarelop
papier),uit:SimonSchijnvoet,
Konstboeck.
(Afd. SpecialeCollecties
Bibliotheek
Landbouwuniversiteit
Wageningen)

Sherard studeerde rechten in Oxford, maar interesseerde zich vooral voor botanie. Hij studeerde
dat vak bij Paul Hermann in Leiden en Joseph de
Tournefort inParijs. Kort nadat DeTournefort uit
Turkije was teruggekeerd van zijn verzamelreis,
ging Sherard naar Izmir. Sherard bestudeerde in
Turkije archeologische objecten, zoals de ruïnes
van Aphrodisias, maar vooral ook de inheemse
flora. Bij zijn buitenhuis in Sediköy, ten zuiden
van Izmir, legde hij een tuin aanvanca.drie hectarewaar hij planten bijeenbracht die hij opzijn reizen door het land verzamelde. Zijn tuin was zeker
geen siertuin met het traditionele assortiment,
maar een botanische tuin met wilde soorten. Veel
hiervan stuurde hij naar Europa. In de eerste
plaats naar Eltham waar zijn broer James een botanische tuin had. 44 Maar Sherard stuurde ook
planten aan zijn vrienden op het continent in Parijs, Leiden en Amsterdam. Caspar Commelin in
Amsterdam waszelfsde eerste die het Turkse materiaal van Sherard inzijn publikaties verwerkte. 45
In Leiden kreeg Herman Boerhaave ook zendingen van Sherard uit Izmir.4*1
Van SherardshuisinSediköy resteert allen het terrein, maar het huis dat ernaast stond bestaat nog.
Rond 1750 liet Daniel Alexander de Hochepied
(1689-1759), Nederlands consul te Izmir, een imposant huis met zo'n 30kamers bouwen, naast dat
van Sherard. Het huis droeg het wapen van Hochepied, dat ook te vinden is op het graf van Daniel Jan de Hochepied (1727-1796) bij de Nederlandse kerk in Izmir. Of Hochepied zich door de
tuin van zijn overleden buurman heeft laten inspireren tot plantaardige liefhebberijen is niet bekend.
Het vervolg
Bijdeverdere exploratie vandeTurkse siergewassen is een belangrijke rol gespeeld door de firma

59. Lawsoniaalba(hennaplant),
uit:LeonardRauwolff,
Kreutterbuech, 1623125.
IRijksherbariumLeiden)

®*W\>

Van Tubergen te Haarlem. Dit bedrijfis met zijn
veredelingswerk mede verantwoordelijk voor het
huidige assortiment bolgewassen. 47 Vooral wilde
soorten uit Centraal-Azië en Iran zijn bij hybridisaties gebruikt, maar ook enkele uit Armenië.
Verzamelaar in Armenië voor Van Tubergen was
J.J.Manissadjian (1862-1942),leraar aanhet Anatolisch College in Merzifon. Ook de Oostenrijker
A. Kronenburg stuurde planten uit oostelijk Armenië naar Haarlem. 48Met een ander doel gingde
hortulanus van de Hortus van Amsterdam,
G.A.M. Pisart, rond 1950 naar Turkije. Hij adviseerde er over de herinrichting van de Hortus van
Istanbul. Inmiddels isdie weer tot stof vergaan.
Dikwijls gaan nog Nederlandse biologen op reis
naar Turkije, al dan niet bij wijze van vakantie.
Een serieuze verzamelexpeditie vond plaats in
1959 vanuit het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie en het Rijksherbarium te Leiden. 49 Zoals
in de zestiende eeuw isTurkije ook tegenwoordig
een belangrijke leverancier van plantaardige Produkten: anijs, komijn, laurierbladeren, majoraan,
blauwmaanzaad en opium, blokdrop uit zoethout,
enstyrax (deharsvanLiquidambar orientale) voor
de parfum-industrie.
En nogaltijd worden planten uitTurkije in Nederland ingevoerd, vooral bolgewassen. Nederland is
zelfs veruit de belangrijkste afnemer, van hieruit
vindt verdere export plaats. De Turkse overheid
stelt jaarlijks exportquota vastpergewasgroep per
exporteur. 50 De exportgegevens voor 1987 zijn:
sneeuwklokjes, 35 miljoen; winteraconiet, 11,4
miljoen; zomerklokjes, 6,8miljoen; anemoon, 5,6
miljoen; cyclamen, 1,2miljoen. Metname over de
export van cyclamen isveel te doen. Omdat de indruk bestond dat deexploitatie vanwilde cyclaamsoorten leidde tot achteruitgang van de natuurlijke populaties, isin april 1988een groep deskundi103

gen in opdracht van de Europese Commissie op
onderzoek geweest.51 Daarbij isgebleken dat de
cyclaam-soorten waarvandeuitvoeristoegestaan
geengevaarlopen.52Tochworden sommigesoorten in Turkije wel degelijk met uitroeiing bedreigd, maar het gaat dan om soorten die op bestelling voor de gespecialiseerde liefhebber gerooid worden. Iris-soorten van desectieOncocyclus,brengen vooralinEngelandhogeprijzen op,
maar geen vandiesoorten kan inTurkije verdere
wildpluk verdragen. Een triest geval is dat van
SternbergiaCandida. Een jaar nadat dezesoortin
1979 beschreven was is de hele populatie opgerooid en in Duitsland, Nederland en Engeland
verkocht; inTurkije iser geen plant meer van te
vinden.
Op het moment maakt de Turkse sierteelt met

steun vanNederlandse bedrijven een sterkegroei
door. Vooral langsdeEgeïsche kust ontwikkelen
zichkwekerijen dieindegroenvoorzieningvande
nieuwe toeristenhotels voorzien; het assortiment
isduidelijk geëntopBoskoop.Kamerplantenproduktie vindt plaatsingeklimatiseerde kassen, die
zoinAalsmeerzouden kunnenstaan,endoorNederlanderszijngebouwd.DeopleidingvanTurkse
tuinbouwers vindt plaatsin een particuliere tuinbouwschool met het Nederlandse curriculum. De
Turkseoverheidheeft dewenstekennen gegeven
dat het verpakken en verzenden van de 'Nederlandse'Turkse bloembollen voortaan ineenjoint
venturevanuit Turkije zal gebeuren: we kunnen
dan kisten met bollen verwachten met het opschrift Grownin Turkey.

Enkele planten en bloemen uit Turkije
KekererwtenbijHomerusenindeTurksekeuken
EenvanHomerus'plantenwasdekekererwt (erebinthos),waarvanhijschrijft: Zoalsvaneenbrede
schopop eengrotedorsvloerdezwartschilligebonenendekekererwten inhetrondvliegen doorde
fluitende windendoordeschopvandewanner, zo
ketstedebitterepijlvanHelenasafopdeborstplaat
vande roemruchteMenelaos,en vieler vervandaan."
Dekekererwt,Cicerarietinum,wordtveelinTurkije gegeten. In soepen, sauzen en als knabbelnootje. Hij heet daar nohuten leblebi.De kekererwtiseencultuurgewasdat nietinhetwildvoorkomt, maar een viertal nauwverwante soorten
waaruit desoort kanzijn ontstaan, komen inTurkije voor.54 De oudst bekende vondst van kekererwtendateertvan5450v.Chr.inHacilarbijBurdur.

Romeinen alstuinplant bekend. Desterk gevulde
roze, rode, witte en blauwe vormen die in dezeventiende eeuw gekweekt werden zijn echter uit
Turkije afkomstig. Deze typen zijn nu uit decultuur verdwenen en vervangen door de St.Brigidanemonen en de anemonen van Caen, dieop het
eindvandenegentiendeeeuwontstaanzijn. Voor
de historische reconstruktie van zeventiende
eeuwsetuinen alsdievanRijksmuseum Het Loo,
is het gewenst dat 'oude' typen van anemoon en
ranonkel opnieuwontwikkeld worden.

Dekievitsbloem
Fritillarialatifolia, een kievitsbloem, isingevoerd
in Middelburg rond 1590uitTurkije. Hij bloeide
daar in 1597indetuin vandeTurkije-reiziger Johan Somer,dieereentekeningvanlietmakendie
hij aan Clusius stuurde. De soort issindsdien op
zeer bescheiden schaal in cultuur gebleven. Hij
komt voor op enkele vroeg-zeventiende-eeuwse
schilderijen.55
DeTurkseranonkel
De Turkse ranonkel, Ranunculus asiaticus, is in
1580inWenen ingevoerd. Hetwarenplanten met
kogelronde, geheel gevulde bloemen, waarvan
het hart niet zichtbaar was. De planten hadden
knolletjes die vorstvrij moesten overwinteren, ze
werden dusjaarlijks in debollentuin geplant. De
Turkseranonkelisnuvrijweluithetsortimentverdwenen.Deweinigerassendienoggekweektworden behoren tot depioenbloemigeranonkels met
veelgrotereenlosserebloemendanhetoorspronkelijke type,zeworden uitzaadgeteeld. Dit type
isrond 1920inItalië ontstaan.56
Deanemoon
De anemoon, Anemone coronaria,was al bij de
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Detuinanjer
Dianthus caryophyllus, de tuinanjer, is een zeer
oudecultuurplant diealdoordeGrieken gebruikt
werd.Vanaf 1270ishijinWest-Europa aanwezig.
De introductie van tuinvormen uit Turkije in de
zestiende eeuwvernieuwde het sortiment geheel.
De anjer is, met tulp, ranonkel en hyacinth, een
vandevierstandaardbloemenopTurksetegels.57
Moluccellalaevis
Moluccellalaevisiseeneenjarige plant,indeverte
verwant aan de dovenetel. De naamMoluccella
duidt op een vermoede herkomst uit de Molukken, maar ten onrechte. De plant wordt ook wel
bells of Ireland genoemd, hoewel Ierland niets
metdesoort temakenheeft: hijkomtuit Turkije.
De Venetiaanse apotheker Sequino Martinello
heeft hem in 1550in de Levant verzameld. Matthias de l'Obelvond Moluccella in 1560inMartinello's apotheek en verspreidde het zaad over
Montpellier, Narbonne, Antwerpen en Londen.
In1565merkteMattiolideplantopindekeizerlijke tuin in Praag. De eerste vermelding voor Nederland is uit 1610 te Middelburg. Moluccellais
sindsdien in cultuur gebleven als vreemde plant
voor liefhebbers, totdat in 1975 de doorbraak
kwam naar de veiling van Aalsmeer. Eerst als
droogbloem en later als snijbloem, vanwege de
grotegroenekelken.In1986zijn vijf miljoen Moluccellatakken geveild.58
Paardekastanje
Aesculus hippocastanum, de Paardekastanje, is
eenboomuitdeBalkan,vanwaarhijin1557geïn-

troduceerd is. Mattioli publiceerde de eerste afbeeldingvandeboom.Mattioligafaandatdekastanjes door deTurken aanziekepaarden werden
gevoerd. Het heeft vrij lang geduurd voordat de
Paardekastanje eenvasteplaatsinhet straatbeeld
van Nederland heeft verworven. Wanneer men
het in de zeventiende eeuw over kastanjes heeft
gaathetoverCastaneasauva,deTamme kastanje
die hier al sinds de Romeinse tijd bekend is. De
Paardekastanje kent inmiddels zo'n tien cultuurvormen waarvan er slechtseen enkele veelwordt
aangeplant. Vooral 'Baumannii', ca. 1822 in
Frankrijk ontstaan, isfavoriet omdat de gevulde
bloemengeenvruchtenmaken,watvooralopparkeerplaatsen voordeelheeft. DeRodepaardekastanje, Aesculus carnea, isrond 1800in Frankrijk
ontstaan alskruisingtussen de Paardekastanje en
Aesculuspavia, eensoort uitNoord-Amerika.
Boerejasmijn
Philadelphus coronarius,Boerejasmijn. Met wat
valssentimentroepensommigenomvroeger,toen
de echte wilde Boerejasmijn nogzolekker rook.
Echt wild isdieoerhollandse struik vermoedelijk
inde Balkan, vanwaar hij in 1573geïntroduceerd
werd in Wenen. Het huidige Philadelphus-sortiment bestaat grotendeels uit hybriden, waarin
Amerikaanse soorten als kruisingsouder zijn gebruikt. Hierbij isinderdaad de zo gewaardeerde
bloemgeurgrotendeelsverloren gegaan.
DeGewonesering
Syringa vulgaris, Gewone sering. De herkomst
van deze struik isCentraal-en Zuidoost-Europa;
in 1554werd hij inItalië incultuur genomen. Inmiddels bevat het Seringen-sortiment meer dan
1500 cultuurvormen. In Aalsmeer ontwikkelde
zichdecultuurvaninbloeigeforceerde Seringen.
Later, rond 1640,isdePerzischesering,Syringax
persicaingevoerd. Boerenjasmijn en Sering werden aanvankelijk vaak tot dezelfde soort gerekend,Jan vander Groen (1669)noemt ze allebei
Syringa, maar S.persica noemt hij Jasmijn-boom
metblauwebloemen. InhetEngelsisSyringanog
steedsdenaamvoorPhiladelphus,terwijl Syringa
daarLilacheet;lilakiseen Perzisch woord.
Laurierkers
Prunuslaurocerasus,deLaurierkers.In1558werd
deze wintergroene struik in Italië voor het eerst
gekweekt buitenzijn natuurlijke verspreidingsgebied,datindeBalkanenTurkijeligt.TegenwoordigisdeLaurierkers niet meer wegte denken uit
onzetuinen en parken. Er zijn tientallen cultuurvormeninomloop,waarvan erenkele succesvolle
op Nederlandse kwekerijen ontstaan zijn, zoals
'Reynvaanii'(A.J. Reynvaan,Velpvóór1913).
DePontischerododendron
Rhododendron ponticum, Pontische rododendron.XenophonmeldtdathetPerzischelegerzich
aandekustvandeZwarteZeebijTrabzontegoed
deed aanhoningvandeze Rododendron. Desoldaten raakten bedwelmd.59 De Pontische rododendron behoort niet tot de introducties uit Clusius'tijd,hijishierpasin1763incultuurgekomen.

Alskruisingsouder heeft R.ponticum eenbelangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de zogenaamdeTuinhybriden (vanaf 1826,nuzijnermeer
dan150cultuurvormenindezegroep).Ookalsonderstam wordt hijzeerveelgebruikt,zodat inoude verwaarloosde parkbossen hele struwelen in
meipaarsbloeienderodo'sstaan,vandoorgeschoten onderstammen.
DeTurksehazelaar
Coryluscolurna,Turkse hazelaar. In 1586isdeze
soortinWeneningevoerduitdeBalkan.Integenstellingtot de Gewone hazelaar ishet geen struik
maareenboom. IndeHortusBotanicusvanAmsterdam staat een exemplaar van 19 m. hoog en
2,80 m. stamomvang. De hazelnoten zijn kleiner
maarzitteningroepen dichtopeengepaktingrote
vlezigevruchtkelken; desmaakisgoed. DeTurksehazelaarwordtnietveelgebruiktinhetstedelijk
groen, zonu en dan treft men hem als parkboom
aan en somsook alslaanboom (Hilversum: Javalaan, Wageningen: Sprengerlaan). Uit Turkije
komtookdeLambertsnoot, Corylusmaxima.Dezehazelnoot wordtingrotehoeveelheden geteeld
langsdekustvandeZwarteZeevooralrondGiresun.Turkije isdegrootsteexporteurvanhazelnotenterwereld.
DeLibanonceder.
Cedruslibani, Libanonceder. Uitdebijbel isdeze
ceder albekend;detempelvanSalomonwerd ervangebouwd.IndeLibanongaathetslechtmetde
Ceder,maarinTurkije zijndeCederbossen inhet
Taurusgebergte inuitstekendeconditie.Alleenal
in de westelijke Taurus beslaan debossen 15.000
ha.OokincultuurisdeLibanoncederheteerstbekend geworden, vanaf 1638. De meeste tegenwoordig aangeplante Ceders behoren totCedrus
atlanticauithetAtlasgebergte.
Deoosterseplataan
Platanusorientalis,Oosterse plataan. In 1548 is
dezePlataan uitdeBalkanincultuurgekomen;in
de dertiger jaren waren platanen in cultuur in
Noord-Italië.InTurkije staathij meestal inbeekdalen.DebijonstegenwoordigalgemeneGewone
plataan ispassinds 1670bekend enmisschien een
hybride van de Oosterse plataan met zijn Noordamerikaanse tegenhanger,Platanusoccidentals.
DeKeizerskroon
Fritillaria imperialis, Keizerskroon (kleurenillustratie8).Rond 1580isdeKeizerskroon inNederland gearriveerd. Dodoens schreef: OmtrenttbeginselvandenApril van'tjaer1576zijndeseLeliën
in des Keysers' Maximilianusende andergroote
heerenshoveninOostenrijckgepluctendebloeyendegetoontgeweest.60 De wilde vindplaatsen van
deze plant liggen in Zuidoost-Turkije en verder
oostelijk. Bij deTurken washij zeker alalstuinplantincultuur.DeeersteEuropeseauteurs:Mattioli, Dodoens, Clusius, noemen hem alCorona
Imperialis.Zijwarenallenverbondenaanhetkeizerlijk hofinWenenenPraag,zodatdeveronderstellingdat de Keizerskroon alskeizerlijke bloem
geadopteerd werd en daarom zo heet, verant105

woord lijkt. Schneider61 brengt het opnemen van
de keizerskroon doorJan Brueghel inzijn bloemstukvan1607inverbandmetdeinnameindatjaar
vanhetprotestantseDonauwoerthdoordekatholiekeRudolph II.In 1592gebruikte GeorgFlegel,
met Lucasvan Valckenborch, de bloem echteral
inhetschilderij 'zomer'62.
In zeventiende eeuwse bloemstukken neemt hij
vaakdetoppositieindecompositiein,somsnaast
deMadonnalelie,Lilium candidum.
Fritillariapersica
In 1594 arriveerde deze soort Kievietsbloem in
Nederland. Het isaltijd eenplantvoorde liefhebber gebleven, maar de laatste tijd wordt hij veel
meer aangeplant ineen fraaie selectiedienaar de
vindplaatsinZuid-Turkije 'Adiyaman' heet.
Dehyacinth
Hyacinthusorientalis, dehyacinth, isrond 1562 in
Wenen incultuur gekomen. InTurkije washet al
een belangrijke tuinplant. In 1593 gaf Sultan Murad III opdracht om 50000blauwe en50000witte
hyacinthen in het wild te verzamelen om in zijn
tuin teplanten. Uit 1737dateert een geïllustreerd
Turks manuscript over hyacinthen (mussavver
sumbulname),\cel turksenamenvoor hyacinthen
blijken dan uithetNederlands vertaald te zijn.63
Denarcis
Ook narcissen werden inTurkije alstuinplant gewaardeerd. Eengeïllustreerd manuscript uit 1667
overbloemen (sukufename-imussavver,64)beeldt
eenentwintig verschillende narcissen af. Alle narcissenvaneen soort worden volgenshetzelfde patroon afgebeeld, zodat devaak miniemeverschillen tussen de onderscheiden cultuurvarieteiten
nauwkeurig konden worden aangegeven. Opvallend isdat deafgebeelde narcissen behoren totde
soortenN. tazetta, N.jonquillaenN.poeticus.Deze soorten komen niet inTurkije voor, maar komenuithetwestelijk bekkenvandeMiddellandse
Zee, zodat het waarschijnlijk lijkt dat de Turken
dezeplantenviademoorsetuinen hebben betrokken,ofzelfsuit West-Europa.
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Derouwiris
Irissusiana,de rouwiris,bereikte Wenen in 1573
(afb. 60).Waarschijnlijk zijnallenunoggekweekteexemplarenvandezesoortvegetatievenakomelingenvandezeintroductie,wanthijzetgeenzaad
incultuur.Bovendienlijdenallegekweekteexemplaren nu aan een virusziekte. Ook isIrissusiana
tegenwoordignietinhetwildbekend.Welkomen
indeLibanon enSyriësoorten voordieerveelop
lijken: IrissofaranaenIrisbasaltica. Allesoorten
vandezegroepIrissenzijn inhetwilduiterstzeldzaam, en het is mogelijk dat de echte wildeIris
susiananiet meer bestaat. Een andere mogelijkheid isechter datIrissusiana niet meer isdaneen
door de Turken ontwikkelde tuinvorm van een
van deze soorten. De naam susiana iswel in verbandgebrachtmetdeIraansestadSusa,maarnaar
allewaarschijnlijkheid ishet nietsanders dan het
ArabischewoordvoorIris:susan.65
TurkseplantenindehuidigeNederlandseflora
EnkeleuitTurkije ingevoerdeplantenzijn nietalleen tot onzetuinen doorgedrongen maar zijn tot
deNederlandse 'wilde'floragaanbehoren.WeinigenzullenzichrealiserendatKaimoes(Acoruscalamus), een algemeneoeverplant, pasopheteind
van de zestiende eeuw inons land is gearriveerd.
Quackelbeen stuurde hem uit Turkije naar
Mattioli inPraagin 1557envanaf 1574heeft CIusius de plant Europa rondgestuurd. Ook in Turkije isde soort vermoedelijk niet wild en ligt zijn
oorsprong in Zuidoost-Aziè66, maar toch hebben
Beerenburgen Deventer Koek- waarin Kalmoes
verwerkt is- eenTurks bijsmaakje.
Een apartegroepindeNederlandse flora vormen
destinzenplanten,soorten diehiernietwildvoorkomen maar zichinoude tuinen van buitenplaatsenblijvend gevestigd hebben.Menvindtzevooral in de binnenduinrand, langs de Vecht en in
Friesland (stins is Fries voor versterkt huis). Tot
de stinzenflora behoren de volgende Turkse bolgewassen: Galanthuselwesii, Galanthusikariae,
Scillabifolia,Scilla siberica,Chionodoxasardensis, Chionodoxa luciliae, Chionodoxa siehei,
TulipasylvestrisenColchicum byzantinum.bl

64. T.A. Romein,DehervormdepredikantenvanDrenthesedertdehervormingtotin1861, Groningen 1861,250;
A.L.Lesturgeon, KerkenteCoevorden, Exloos.a. (overdruk uitdeDrentscheCourant), (4).
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Rotterdam,aanhetAthenaeumIllustreendeHortusBotanicusinAmsterdam,aandeUniversiteitvanUtrecht
endirecteurvanhet Rijksherbarium teLeiden (F.A. Stafleu, 'F.A.W. Miquel,Netherlandsbotanist', Wentia
XVI,1966).
4. W.T. Stearn, 'From Theophrastus and Dioscorides to Sibthorp and Smith: the background and origin of the
FloraGraeca',BiologicalJournalLinneanSocietyVIII,1976,285-298;M.Negbi/Theophrastusongeophytes',
BotanicalJournalLinneanSocietyC, 1989,15-43;CodexAniciaeDioscurides,CodexVindobonensisMed.Gr.
1.derOesterreichischenNationalbibliothek,Graz1970.KommentarbandzuderFacsimileausgabevonH.Gerstinger.
5. Pierandrea Mattioli (1500-1577),Commentariiinsexlibros PedaciiDioscoridisAnazarbcidemedica materia,
iamdenuoabipsoautorerecogniti, etlocisplusmilleaudi, Venetië 1565(ed.prim.1544).BevatplantengezondenuitTurkije doorOgierdeBusbecqendoorQuackelbeen,zoalsp.452,Peganumharmala, houtsnede naar
eentekening(vanMelchiorLorck)gezondendoorQuackelbeen.Dehoutblokkenbestaannog,zieThemagnificentbotanicallibraryoftheStiftungfür BotanikVaduzLiechtenstein,3delen,Londen 1976,nr.511(veilingcatalogus).
6. Conrad Gessner(1516-1565,gestorven aandepest),ValeriiCordiiSimesusiiannotationesinPedaciiDioscoridesAnazerbeidemaiericamedica librosV...ItemConradi CesneriDehortis Germaniae... cum descriptione
Tulipae Turcarum ..., Straatsburg1561.
7. J.E. Hernandez Bermejo, 'Especies botanicas originales existentes en losjardines de Medina Azahara', El
Pregonero, 1988,8-10.
8. DeFloraofTurkeymeldtoverdeoorsprongvandezesoort:TheMadonnaLilyiscertainlynative,atleastinSW.
Anatolia •butfor how long?Abbe Soulletwas toldthatL. candidumgrewinthousands in W. Anatolia near
OdemisandNazilli. ItfruitedsofreelythatafirminIzmirsoldseedbythekilogram. HaveanyMadonnassurvived
thisdespicableactofrape?(P.H.DavisenD.M.Henderson,Floraof Turkeydeel8,Edinburgh 1984,280-281).
Tegenwoordig wordt de Madonnalelie op grote schaal uit bolrokken gekweekt inTurkije, vooral bij Izmir,
Yalova en Bolu, en isgeen aanslag op de wilde populaties meer nodig. Een studie van Leonard da Vinciis
afgebeeld inW.Blunt, TheArtofBotanicalIllustration,Londen 1971,afb. 8.PieterAartsen gebruiktedeMadonnalelie inChristus inhet huisvanMarthaen Maria, 1553,MuseumBoymans-vanBeuningen, Rotterdam.
Ook het plafond van de Broerenkerk in Zwolle toont een annunciatie tafereel met Madonnalelie. Andrea di
Bartalo(1398-1428)beelddeSt.Dominicusmetdewittelelieaf, zonderMaria(StaatsgalerieStuttgart).Zuiver
botanische illustratiesvan Liliumcandidumzijn tevinden inH. deCuveland, DerGottorferCodexvon Hans
SimonHoltzbecker, Worms1989,afb.49enB.Besier,HortusEystettensis, Eichstätt1613afb.8.(A.J.Gevers
enA.J. Mensema(red.),DeBroerenkerkteZwolle.Zwolle1988).
9. Somsook een palmtak, zieGetijdenboek Zuidoost-Frankrijk, ca. 1470-1475,fol. 19r. Museum MeermannoWestreenianum inv.nr. 76G14.Ook Lelietje derdalen komtvoor,zoalsbij Barthelomaeus Zeitblom,Eschacher Altar, 1496,Staatsgalerie Stuttgart,evenalseenolijftak metvruchten bijGiovannidiPaolo(1400-1482),
Staatsgalerie Stuttgart.
KeizerKareldeGroteschreef inhetCapitularedeVillisvoordatdeMadonnalelieinalletuinenbijzijn verblijfplaatsendiendeteworden aangeplant.DekloostertuinvanReichenaubevatteindenegendeeeuwdeMadonnalelie,zodat hijtezienisineenreconstructie vandezetuinindekruidentuin vanhetNederlands OpenluchtmuseumteArnhem.
10. Somsnaastdekeizerskroon(Fritillariaimperialis),zoalsbijGeorgFlegel(1566-1638),Hetgrotebloemstuk,ca.
1613,GalerieWaterman,Amsterdam;zieS.Segal,'GeorgFlegelalsbloemenschilder', TableauVIInr.3,1984,
74-86,afb.13.
11. G.K.M. Kraus, DerBotanische Gartender Universität Halle,Heft 2,Leipzig 1893;F.A. Stafleu, 'Botanical
gardensbefore 1818',BoissieraXIV, 1969,31-46.EengoedbeeldvanhetgebruikvanTurkseplantenintuinen
uitdietijdistekrijgen uit:J.vanderGroen,DenNederlandtsenHovenier,Amsterdam 1669,herdruk (meteen
voorwoord vanC S . Oldenburger-Ebbers eneenplantenlijst vanD.O. Wijnands) Utrecht 1988;deVerzamelingvanBloemennaardeNatuurgeteekenddoorPietervanKoudenhoorn,LindleyLibrary,RoyalHorticultural
Society, Londen; de CodexHortusRegiusHonselaerdicensis, Bibliotheca Nazionale Firenze (zie D.O. Wijnands, 'Hortus auriaci:the gardens of Orange and their place in late 17th-century botany and horticulture',
'CataloguepartIII,botanyandhorticulture'in:J.D.HuntenE.deJong(red.),TheAnglo-Dutchgardeninthe
ageofWilliamandMary,speciaalnummervanJournalofGardenHistoryVIInrs.2en3,1988,288-289);J.H.
Harvey,'Turkey asasourceofgardenplants', TheJournaloftheGarden HistorySocietyIV, 1976,21.
12. A.H. Huussen,Hetleven vanOgierGhislaindeBusbecq,Leiden 1949;O.G. deBusbecq, Omniaquaeextant,
Leiden 1633.Z.R.W.M. von Martels,AugeriusGislenius Busbequius: leven enwerkvandekeizerlijkegezant
aanhethofvanSuleymandeGrote. Groningen 1989dissertatie.ZievoorQuackelbeen:J.Bethune,'Un botanistecourtraisien,GuillaumeQuackelbeen',BulletinduCerclehistoriqueetarchéologiquedeCourtrai,II,nr.3,
1904/05, 112-127;J.E. Opsomer, 'Un botaniste trop peu connu Willem Quackelbeen (1527-1561)',Bulletin
Société RoyaleBotaniqueBelge,LXXXXIII, 1961,113-130;J.E. Opsomer, 'Notes complémentaires sur les
plantes envoyésdeTurquie en 1557par lebotaniste Quackelbeen', Bulletin Société RoyaleBotanique Belge,
CHI,1970,5-10.
13. L.Elaut, 'De briefwisseling tussen Willem Quackelbeen en Pierandrea Mattioli', BiologischJaarboekDodonaeaXXII, 1955,50-74;PetriAndreaeMalthioliSenensisMediciEpistolarum LibriQuinque,Praag 1561,Lib.
Ill, 171-183. Dezeplanten waren:
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CalamusvulgarisofAcorus:AcoruscalamusL. (afb)
RutasylvestrisHarmel:PeganumharmalaL.
ElissothofHerbagladiolus:Gladiolussp.
Chesmezen: CassiaabsusL.
Castaneaequina:AesculushippocastanumL.
Cardamomum: Elettariacardamomum (L.) Maton.
E.majorSm.,AframomummelegueiaK. Schum.
CarnabadiumofCuminumaethiopicum: Cuminumsp.
Doronicum:AconitumnapellusL.
CoulcoulenHebulben:StaphyleapinnataL.
Caphuraviva:Cinnamomumcamphora(L.)J.S.Presl
Juncusodoratus:Cymbopogonschoenanthus(L.)Spreng.
Maslach:CannabissativaL.
NuxFarfalach:Strychnosnux-vomicaL.
NuxexAegypto:Hyphaenethebaica (L.)Mart.
SadethofDembeheuna: Clauciumcorniculatum (L.) Rudolph
Cassabousserire:Acoruscalamus L.
Zedoariaindica:ZingiberofficinaleRose.
Behenalbum:PastinacasativaL.
Behen rubrum:Centranthusrubrum(L.)DC.ofeenrodeDaucuscarotaL.
Bdellium:Commiphoraroxburghii(Stocks.)Engl.
Hermodactylus:Hermodactylustuberosus(L.)Miller
ZaccharumAlhassar: Tamarixmannifera(Ehrenb.)Bunge,mannaiseenuitscheidingvaninsectendieopdeze
struikleven:TrabutinamanniferaenNajacoccusserpentinus. TamarixmanniferakomtvoorinEgypte,Israelen
Jordanië(B.R. Baum, ThegenusTamarix,Jerusalem1972).
Argadilla,Pseudocassia,Cassialignea:CinnamomumaromaticumNees
Herba tinctoria:LawsoniainermisL.
Platanusorientalis:PlatanusorientalisL.
NarcissedeCostantinopel:PancratiummaritimumL.
14. F. Babinger, 'Hans Dernschwam'sTagebuch einer Reisenach Konstantinopel und Klein-Asien',Studienzur
Fugger-Geschichte, Heft 7,München-Leipzig 1923,299noot 157;A.H. deGroot, 'Old Dutchgravesat Istanbul',Archivum OttomanicumV,Lisse 1973,6.Detekstluidt (transcriptievandeauteur):
Wilhelmus Quackelbe
enalias Coturnossius
BelgaCortracenusMe
dicinaeDoctortomnis
philosophiaeperitissimus
cum Costant.pluribusanisReipub.
Christ, navas
setopera, tandemiter
quodinpatrianegabatur
Christoducevertitincoel.
ObijtpesteIIIId. Mali
M.DLXI.VixitanisXXXIV.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
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(Willem Quackelbeen ofwel Coturnossius, Belguit Kortrijk, doctor inde medicijnen en zeer bekwaam inde
gehelefilosofie, nadat hijdeChristelijke Staatgedurendevelejaren teConstantinopel metijver gediend had,
werdhemdeterugkeer naarhetvaderlandontzegdenvoeronderChristus'leidingtenhemel.Hijstierf aande
pestop8mei1561.Hijwerd34jaaroud.Vertalingvandeauteur)
GessnersloegditafomdathijhetprotestantismenietvoorderoomsekerkwilderuilenenbleefinZürich.Om
dezelfde redengingdeDuitserFuchsnietinopdeuitnodigingvanhertogCosimoomdeHortusvanPisategaan
beheren;deVlamingJosephGoedenhuizen (GiuseppeCasabona, 1500-1595)zoudatweldoen(L.Matteolien
F.UgoliniLettieri,'Ostensiosimplicium',KOS II,nr. 16,1985,65-80;metdankaanFabioGarbari).
Opdepagina's236r-287r.J. Kuijlen,C S . Oldenburger-Ebbers enD.O.Wijnands,ParadisusBatavus,Wageningen 1983,nr.18.
Het 'P.C.herbarium', datbewaard wordt inhet Instituut voordeGeschiedenisder Natuurwetenschappen te
Utrecht,ismisschienvandezeCoudenberg.E.deWildeman,Notespourl'histoiredelabotaniqueetdel'horticultureenBelgique, Brussel1950.
F.W.T. Hunger,Charles del'Escluse (Carolus Clusius) Nederlandsch kruidkundige, DenHaag 1927; W.van
Dijk,A treatiseontulips by Carolus Clusius, Haarlem 1951;J.A. Janse,Ingeuren en kleuren, Utrecht1966.
CarolusClusius(1526-1609),Rariorumaliquotstirpiumperhispaniasobservatumhistoria, librisduobusexpressa:adMaximilianum II. Imperatorem,Antwerpen 1576.Een appendix bij ditboek behandelt deuit Turkije
geïmporteerde planten;Carolus Clusius,Rariorumplantarum historia, Antwerpen 1601,139 Tulipapraecox.
Idem,UBLeiden 755A3,met aantekeningen vanClusius.Ditwerkbevateenportret vanClusius,diedan75
jaar oud is;gravure vanJacques de Gheyn II (1565-1629),zie M.van Berge-Gerbaud, in: Le herautdudixseptiemesiècle, dessinsetgravuresdeJacques deGheyn IIetIII, Parijs1985,nr.52.De originele tekeningen
waarnaar de houtsneden voor Clusiusgemaakt zijn (ook gebruikt door dedrukker Plantijn voor boeken van
DodonaeusenLobelius),zijnbewaardindeJablonskibibliotheekteKrakow;zezijntendelevanPietervander
Borcht.
ZoontvingClusiusteWenenplanten uitTurkije vanDavid UngnadvonSonneck,PhilibertvanBrussel,StephanvonHansenenKarelRijm vanEeckebeke.
J.Kuijlene.a.,op.cit. nr.118.ThemagnificentbotanicallibraryoftheStiftungfürBotanikVaduzLiechtenstein,
3delen,Londen 1976,nr.727.

21. Joris Hoefnagel, GeïllustreerdgebedenboekvoorAlbrecht V. W. Blunt, op. cit., afb. 12a. Joris Hoefnagel,
Bloemstukmetinsekten,1594,gouacheopperkament opgehoogdmetgoud.Oxford, Ashmoleanmuseuminv.
56e. F. Koreny,AlbrechtDürer unddie Tier- undPflanzenstudien derRenaissance, München 1985, nr.91.
Hoefnagels nauwkeurigemaniervanweergevenwordtwelomschrevenals'wetenschappelijk naturalisme'(N.
Schneider, 'Vom Klostergarten zurTulpenmanie'in:StillebeninEuropa,Munster 1979,301).
22. Jacques de Gheyn II (1565-1629),Album met24aquarellen, 1600-1604,234x 182mm. Fondation Custodia
Parijs.ZieM.vanBerge-Gerbaud,op.cit.nr.9.
23. M.H.Hoog,'On theoriginof Tulipa',LiliesandotherLiliaceae,Londen1973.
24. W.Marais,'Noteson Tulipa',KewBulletinXXXV, 1980,257-259;W.Marais,'Tulipa'in:P.H. Davis(red.),
Floraof Turkeydeel8,Edinburgh1984.
25. A.L.Stork, Tulipessauvagesetcultivés,Genève1984.
26. T. Baytop,'Osmanlilalesi',LaieV, 1988,2-8,afb. 7en8.Erbestaan enkeleschilderijen meteenenkeletulp:
BalthasarvanderAst,DetulpZomerschoon(N.Schneider,op.cit.nr.159);DirckvanDeelen,Stilleven, 1637,
MuseumBoymans-van Beuningen,Rotterdam-maardaarstaatdetulpineenChineesvaasje.
27. VandePassegeeft opdetitelpaginavanzijn HortusFloridus(1614)eenaardigepigram:
Floranaturaereceransrecessa,
exhibetblandasviolas, rosasque,
QuicquidetdivesArabesremittunt,
Spargitodorum.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

[indevertalingvanBeatrijs Brenninkmeijer-de Rooy:
Flora,deschuilhoekvandenatuur ontsluitend
toontwitteviooltjes enrozen
enalwatderijkeTurken aangeurenaanonszenden
stortzijuit.]
E. de Jongh, Portretten vanechtentrouw, Haarlem/ Zwolle 1986,83-86. Het portret van Margaretha Tulp
bevindt zichindeStaatliche Kunstsammlungen Kassel.
DetulpbekervanLutma(collectieSix,Amsterdam)isvermeldinA.vonGrävenitz,DasniederländischeOhrmuschelOrnament,dissertatieBamberg1973,222.MetdankaanBeatrijs Brenninkmeijer enJanSix.
Tympaan van Artus Quellinus aan de achterzijde van het Stadhuisop de Dam (K. Bremantle, The Baroque
TownHallofAmsterdam, Utrecht1959).
EvliyaCelebi,Seyahatname,Istanbul 1969;A.Baker,'ThecultofthetulipinTurkey',JournalRoyalHorticulturalSocietyLVI,1931,234.H.GrafzuSolms-Laubach,DieGeschichtederTulpen, Leipzig1899.J.McGrail,
'Ataleoftulips',TheGarden CXU, 1987,209-212.
A.S.Unver, 'The historyoftulipsinTurkey', TheDaffodilandTulipyearbook 1969XXXIV,Londen1968,
46-53;H.vonDiez, Tulpen-undNarcissen-BauinderTürkeiausdemTürkischendesScheichMuhammedLalezari,Halle/Berlijn1815.
DevolgendeTurksemanuscripten,dievoordezestudiegeraadpleegdzijn,geveneenindrukvanhetgebruikte
assortiment tuinplanten:
Ahmed KamilBelgradi,Risaleesami-ilale,1750.AliEmiriEfendi-bibliotheek no.158-171,Fatihmoskee.
SeyhMehmedLalezari,Mizanu'l-ezhar,1703-1730.AliEmiriEfendi-bibliotheek no.174.
Sukufename-i Mussawer. 1667. NuriOsmaniye-bibliotheek no.4076-4078.
Mussawersumbulname, 1737.TopkapiSeray-bibliotheekno. H413.
Surname-iHumayun, 1582.TopkapiSeray-bibliotheek no.H1344.
tulpenboek, 1725-1731,particulierbezit,België.
ZievooralgemeneinformatieoverTurksetuinen:S.H. Eldem,Turkbahceleri,Istanbul1976;K.Krause,'der
TürkischeGartenundGartenwirtschaft', Archivfür WirtschaftsforschungimOrient,IV,1913,443;E.B.MacDougallenR. Ettinghausen (red.),Theislamicgarden,Dumbarton OaksColloqium Series,1976.
Segalheeft erzichaangewaagd;hijdetermineertsommigebloemenalskruisingentussenschrenkiienpraecox,
clusiana enschrenkii,en clusiana en aganensis. Het isveredelaars echter nognooit geluktomdeze hybriden
experimenteeltotstandtebrengen(J.P.vanEijke.a.,Resultatenenstandvanzakenbijhetsoortkruisingsonderzoek vantulp,Wageningen 1986,1.V.T.rapport nr.221).Zulke interpretaties zijn niet aantoonbaar onjuist,
maar dehuidigekennisover kruisingsbarrières maakt zeonwaarschijnlijk. S.Segal,'Roelant SaveryalsBlumenmaler'in:E.Mai(red.),RoelantSaveryinseinerZeit(1576-1639), Keulen1985.
Enkelevoorbeeldenzijn:VerzamelingvaneenMeenigteTulipaanen, NaarhetLevengeteekendmethunneNoamen,enSwaarte derBollen, zoo als diepublicqverkogtzijn, teHaarlem indenjaareAo 1637, Door P.Cos,
BloemistteHaarlem,Universiteitsbibliotheek Wageningen;JacobMarrel(1614-1681),Tulpenboek1637-1639.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam;Tulpenboek, zondertitel,folio,half linnen,UBUtrecht,folio61'DeSultaen'.E.H. Krelage,BloemenspeculatieinNederland, Amsterdam1942.
Enkelevoorbeelden vanspotprenten:
PieterNolpe,FloraesGecks-kap,etc.
HendrickGerritszPot,FloraesMallewagen,ca.1640,FransHalsMuseum,Haarlem,naarCrispijnvandePasse,FloraesMallewagen,etc.1637.
PieterBruegel,Hoogmoed,FransHalsmuseum, Haarlem.
AigentlicheBeschreibungderRaissindieMorgenländer, 1583(eersteeditiemetafbeeldingenvanplanten).
ZijwordenbewaardinhetRijksherbarium teLeiden.In1690zijnzevoordeLeidseUniversiteitgekochtdoor
IsaacVossius.
Johan Frederik Gronovius (1686-1762),Flora orientalis. Leiden 1755.Het duurde tot 1888dat opnieuw een
volledigoverzichtvandeTurkseflorabeschikbaarkwam:PierreEdmondBoissier(1810-1885),Floraorientalis,
Basel/Genève 1867-1888,6delen.FacsimileAmsterdam, 1969.Eeneeuwlaterkwamopnieuweengroot projectoverdeTurksefloragereeddat8800soortenbeschrijft: PeterH.Davis(1914-),FloraofTurkeyandtheEast
AegeanIslands,Edinburgh 1965-1988,10delen.Het genusOriganum(marjolein) isbewerkt door de Neder205

38.
39.
40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
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landsebotanicusJ.H. Ietswaart,deel7,1982,297-313.Voortoeristischedoeleinden zijn goedbruikbareplantengidsen:A. HuxleyenW.Taylor,Flowersof GreeceandtheAegean,Londen 1977envoorCappadocië:N.
Tanker,M.KoyuncuenS.Kurucu,Ürgüp, GöremeandIhlaraplantsandlandscape,Ankara1989.
P.Belon,LesobservationsdeplusieurssingularitezetchosesmémorablestrouvesenGrèce,Asie,ludee,Arabieet
autrespaysestranges, Parijs 1588.Clusiusgaf het reisverslagvan Belon uit alsdeel van zijn Exoticorum libri
decern(1605).
G.Beckere.a., Tournefort,Parijs1957.
t.25TeucriumorientaleL.;t.26Wiedemanniamultifida(L.)Benth.;t.28Lallemantiacanescens(L.)Fisch. &
Mey.;t.29DracocephalumthymiflorumL.;t.30ScutellariaOrientalisL.;t.31Paracaryumcristatum(Schreber)
Boiss.;t.32Linariagenistifoliasubsp.confertiflora(Boiss.)Davis;t.33LysimachiaatropurpureaL.;t.34Papaverorientale L.;t. 39Centaureaglastifolia L.;t. 43Polygonum orientale. D.O. Wijnands, The botany ofthe
Commelins,Rotterdam1983.
Joseph PittondeTournefort (1656-1708),Relationd'un voyageduLevant,Parijs 1717.EenandereeditieverscheeninAmsterdam,1718.CatalogueofBotanicalBooksintheCollectionofRachelMcMastersMillerHunt,
Pittsburg 1961, 444;ThemagnificentbotanicallibraryoftheStiftungfürBotanik Vaduz Lichtenstein, 3delen,
Londen 1976,nr.760.ErverscheeneenNederlandseeditie;BeschrijvingvaneenereizenaardeLevant.Uithet
Fransch vertaald, doorP.LeClercq,Amsterdam1737.
Uit andere gebieden bleef men volop planten aanslepen, zie D.O. Wijnands, op. cit. 1988,66-73. Zie voor
Witsen: P.J.A.N. Rietbergen, 'Witsen's world: Nicolaas Witsen (1641-1717) between the Dutch East India
Companyandtherepublicof letters'. In:All ofonecompany.The VOCin biographicalperspective. Utrecht
1986.
G. Pasti, Consul Sherard: AmateurBotanist andPatron ofLearning 1659-1728, Urbana 1950;E.L. Kalcas,
'Izmir250YearsAgo:AFamousBotanical Garden', TheJournaloftheGardenHistorySocietyVI,1978,26.
Dieisbeschrevenineenvandebotanischeprachtwerkenvandeachttiendeeeuw:J.J.Dillen,HortusElthamensis,2delen,Londen1732.
CasparCommelin, PlantaeRarioresetExoticae,Amsterdam 1706,431.43;MoninckxAtlas71. 8Polygonum
orientaleL.,eensoortoorspronkelijk uitOost-Azië.D.O.Wijnands, ThebotanyoftheCommelins,Rotterdam
1983,174.
J. Heniger,'SomebotanicalactivitiesofHerman Boerhaave',JanusLVIII,1971,1-78.
D.O. Wijnands,Detulpin beeldITulipsportrayed, Wageningen 1987;J.F.C. Dix,Deveredelingvantulpen,
Hillegom1974.
Tubergen Ltd., NewbulbousandtuberousplantsIX, Haarlem 1947;T. Baytopen B.Mathew, The bulbous
plantsofTurkey, Londen1984.
E. Hennipman, P. Nijhoff, C. Swennen, W.J.M. Vader, W.J.J.O. de Wilde en A.S.Tulp, 'Verslagvan de
NederlandsebiologischeexpeditieTurkije 1959',DeLevendeNatuur,Bijlagevan64ejaargangnr.5,mei 1961.
Detoegelaten exporteurszijn:Veliagagil,Yalova;Yasemin,Izmir-Bornova;MehmetTezel,Izmir-Zeytinlik;
NazimBilgin,Surmené.
H.N.McGough,B.Mathew,M.Read,H.P.WertelenD.O.Wijnands,A reportonthestatusandcultivationof
Cyclamen species andotherGeophytes in Turkey. Report tothe Scientific Working Groupof the EC CITES
Committee,Kew1989;D.O.Wijnands,'Turksebloembolkrijgtvaakverkeerdnaamplaatje',BloembollencultuurIC(Ï3), 1988,22-23.
DeNederlandsetuinierzouergoedaandoentebeseffen datcyclamengedurendevelemaandenzonderbladof
bloemalsknolonderdegrondzitten.Vaakvergeet mendatdieknollendaarzittenenspitdeplekomvoorhet
planten vanandere bloemen,zodat hetjaardaaropweernieuweknollen gekochtworden.De gemakzucht en
kortememorievanNederlandsetuinliefhebbers iseenbelangrijke factor bijhetrooienvanknolleninTurkije.
Iliasboek 13:589,vertalingvandeauteur.
C.bijugum, C.echinospermum, C. Judaicum enC. pinnatifidum. EenstudievanhetgenusCicerwaartoede
kekererwtbehoortisgepubliceerd doordeNederlandse botanicusL.J.G.vanderMaesen:'CicerL.,AMonographoftheGenus,withSpecialReference totheChickpea{CicerarietinumL.),itsEcologyand Cultivation',
MededelingenLandbouwhogeschoolWageningen72-10,1972.
AmbrosiusBosschaert, Vaasmetbloemen,ca. 1618,Mauritshuis,Den HaagenJacquesdeGheyn II,Bloemstuk,Mauritshuis,Den Haag.
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