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De eerste kassen voor planten uit
D.OnnoWijnands
Tropische planten werden voorhet
eerst inEuropa beschreven door
Theophrastos inGriekenland inde
vierdeeeuwvoorChr.Theophrastoswaseencollega van Aristoteles
aan het Lyceum inAthene,enhad
zichgespecialiseerd opplanten,
terwijl Aristotelesvooraldieren
"deed". AristoteleswasdeleermeestervanAlexanderdeGrote.
Dezelietdan ookallerlei interessantebiologischezaken naarAthenebrengen (misschien zelfs uilen)
vanzijn veroveringstochten in
Azië.Uitde Indusvallei arriveerde
zoin 325voorChr.deFicusbenghalensis, deheiligevijgeboom, die
Theophrastosbeschreef.
Zozijn deeeuwendoor incidenteel
tropische planten inEuropabekendgeworden.Sommigekonden
hierzelfs worden gekweektzoals
deaubergine(Solanum melongena),eenvanoorsprongtropische
Afrikaanse plant,dieindetiende
eeuwdoordeArabieren inCordobawerdgekweekt.Aubergineis
echtereeneenjarige plant;decultuur van vasteplanten uitdetroOpGunterstein bij Breukelen lietMagdalena Poulieeenkasbouwen (detwee
schuine uitbouwtjes tegendeoranjerie
aan),geheelvolgens Commelins voorschriften.

penwasvooralsnog onmogelijk,
hoewelmenhet steedsbleefproberen.

In 1680stuurde scheepskapitein
Takananassen uit Suriname naar
deBotanischeTuinen van Leiden
enAmsterdam, nèteenpaarjaar
voordat hun cultuur mogelijk was.
Debehoefte omtropische kruiden,
heestersenbomen hiertekunnen
kweken werdsteedsdringender.In
deloopvan dezeventiendeeeuw
kwamenzeinsteedsgrotereaantallen binnen indeEuropesetuinen. Debotanici wildenze
beschrijven en inpassen indebestaandeplantensystematischesystemen,maardat wasalleen
mogelijk alszeallelevensstadia
metblad,bloem envrucht kenden.
Medici enapothekerswarengeïnteresseerd indegeneeskrachtige
eigenschappen van tropischeplanten,vooralomdat Europesegeneesmiddelen indetropen vaak
niet voldeden.Ookzagmenmogelijkheden indehandel vantropischeplantaardige Produkten.Zou
hetniet mogelijk zijn om koffie,
thee,kaneel en kamfer in Nederland tekweken?De Nederlander
Joan Nieuhof schreef inzijn reisverslagvan eenofficieel bezoek
(1655-1657)aandekeizervanChina,dat het mogelijk moest zijnom
zaden van detheestruik ineengesloten kistje metzorgnaarhetvaderland overtebrengen enzedaar
opeenbeschutteen beschaduwde
plaatsuittezaaien omzodethee-

DeSpanjaard Oviedobeschreefin
1535voorheteerst deananasen
stuurde uit Haïti planten naarhet
vaderland,waardekweek mislukte.DeNederlander in Portugese
dienst,Jan Huyghen van Linschoten,zagananassen inGoaaande
westkust van India,enook hij
stuurdezenaarhuis,waar Bernard
ten Broeke(Paludanus indetoendertijd gebruikelijke latinisering
van namen)zeinEnkhuizen in
1592tevergeefs probeerdetekweken.Vanoorsprongkomt deananasuit Brazilië,waarhijallangeen
gekweektevrucht was.DeSpanjaarden hadden desoort almet
hungeregeldevloot overdeStille
Oceaan naarAziëgebracht. Erzijn
zelfsberichten dat de Romeinen
ananassen gekend zouden hebben,
omdat zestaan afgebeeld opmuurschilderingen inPompei, maardat
hardnekkigebericht berust opeen
verkeerdedeterminatie;deafgebeelde"ananassen"zijn dennekegelsvanPinuspinea.Degrote
zaden van dezeden wordengegeten:zevormen metbasilicum de
basisvoordepestosaus.Wegensde
gelijkenis tussen dedennekegelen
deananaskomt hetdat deananas
inhet Engelspineappleheet.

cultuur in Nederland tot standte
brengen.Eenrisicovan het brengenvantropische planten naarNederland wasechter,dat ookandere
natiesdan makkelijker toegang
zouden krijgen totgewassenwaaropdeVerenigde Oostindische
Compagnie het monopolie had.
Binnen hetbestuur van deVOC
bestonden hierover tegengestelde
meningen.Waardeeen kamferbomenaandeKaapliet aanplanten,
lietdeander zeweerrooien uit
vreesvoor Engelseen Fransekapersopdekust. Demogelijke rol
van Nederland alstussenstation
voordeintroductie van planten uit
deenekolonienaardeandere
werdookoverwogen.Tenslotte
warenerdebeschrijvingen en afbeeldingen van schitterendetropischeplanten diedewelgestelde
liefhebbers maaraltegraaginhun
tuin wilden hebben,alshet maar
zou lukkenzetekweken.
Hetzoeken naareen oplossing
voordecultuurtechnische problemen leidde in 1682tot resultaat.
Opdetekeningdie BastiaanStoopendaal maaktevoordeaanlegvan
deHortusindePlantage,staan
tweekassen afgebeeld dieworden
omschreven als"Winter enSomer
plaatsvoordeOosten Westindischegewassendiemendoorvier
(vuur)doet Cultiveeren". De
grootstekaswas80voet langen
4,5voetbreed,hijstondtegende
muurvande Hortusaan deMiddenlaan. Dekleinerekasstondtegendemuurvandetuinmanswoning,hijwas36voet langen5
voetbreed. Deverwarminggebeurdemetopturfgestookte
ovens,waarvan deheteluchtonderdegronddoor kanalen werd
geleid,dievermoedelijk bestonden
uitaanelkaargeschoven grespotten.Eenindruk hiervan kanmen
krijgen uitdeananaskasvan Pieter
delaCourt van derVoort in zijn
Bijzondereaanmerkingen overhet
aanleggen vanpragtigeengemeene
landhuizen, lusthoven, plantagien
enaenklevendecieraeden. Ditboek
verscheen in 1737,tweejaar voor
zijn overlijden. Hijgebruiktedit
soort kassenechterzekeralvóór
1700opzijn buitenAllemansgeest
(nu "Berbice") inVoorschoten bij
Leiden.
Hetlijkt niet waarschijnlijk datde
tropische kasisafgeleid uitde
oranjerie kas,waarmeealtachtig
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detropen
jaarervaringwasopgedaan.Noch
deconstructie,noch het verwarmingssysteem wijzen hierop.Eerderzaldeinspiratie zijn ontleend
aandebroeibakken waarin menallangeenjarige tropische planten
kweekte.Voorhetbereiken van
eenhogebodemtempcratuurgebruikte mendaarin eengrondmengselvan run(eikenschors)en
mest.Ook indetropischekas
werkte men zo:JanCommelin
schreef inzijn HortusAmstelodamensisdat paardemest nodigwas
omdegewenstetemperatuur tebereiken.Ookopdetekeningvan
Stoopendaal zietde'winterensomerplaats'eruit alseen vergrote
'broey back'. Dittypekaskennen
weookalsdruivenkas,maarhet
lijkt waarschijnlijk dat dedruivenkas,waarvan geen voorbeelden
vóór 1682bekend zijn, vande
'winterensomerplaats'isafgeleid,
enniet andersom.
WiedekasinAmsterdam heeft
ontworpen isniet bekend.Jan
Commelin enJoan Huydekoper
van Maarsseveen waren doorde
vroedschapaangewezen alscommissarissen vandeHortus,en
Commelin waszekerdemeestervaren tuinbouwer vandetwee. Hij
schreefeen handboek over oranjerieën:NederlandtzeHesperides
(1676).Ook DanielDesmarets
komt inaanmerking;van hemis
bekenddat hijadviseerdeoverde
aanlegvandeHortus. Desmarets
(1634-1714)waspredikant vande
Waalsegemeentein Den Haag
waarhijeen particulierebotanischetuin bezat; in 1685werd hij
benoemd tot intendant van detuinenvan stadhouder Willem III.

plantkundeenzalzekergeïnteresseerd zijn geweest indecultuurervan.In 1682reisde Hermann naar
Engeland,waarhij inChelseade
botanische tuin bezocht. Hetjaar
eropbracht dehortulanusvandie
tuin,John Watts,eentegenbezoek
aan Leiden.Niet langdaarnabeschikteookChelsea overeentropischekas.zodat wemogenaannemen dat deontwerpen voortropische kassensnelvan hand tot
hand gingen. Eenbeperkte kring
vanwelgesteldeparticulieren kon
zicheendergelijke luxeookveroorloven.
Magdalena Pouliehad ophaarbuitenplaatsGunterstein aande
Vechteenoranjerie metaanweerszijden eenkleintropisch kasje.AgnesBlokslaagdeerin 1687in,om
eenananasinvruchttekrijgen. Op
eenschilderij vanJan Weenix
(vóór 1697)staat deananasook.
meteenbloeiendexemplaarvan

Mammillana mammillaris. een
cactusuitCuraçao. Het kanniet
andersofAgnesBlokheeft eentropischekasgehadomdezeresultaten mogelijk temaken,en inderdaad isophet schilderij eenkaste
zien:devroegst bekende afbeeldingvaneendergelijk bouwsel,die
iktot nutoehebkunnen vinden.
Domina deFlineskweektetheein
dekas.Zij kreegeenstruik inbloei
enlietdiedoorAlidaWithoos
schilderen.OokdeAmsterdamse
Hortushad theeplanten in 1688;in
1726zagdeZwitserse botanicus
Albrecht von Hallerernogeen.
Theegroeideookindetropische
kasvandeChelsea PhysicGarden,
waarschijnlijk afkomstig uitde
Amsterdamse Hortus.Dealgemeenalseerstegeciteerde cultuur
van theedoorCarl Linnaeusin
Zweden in 1763 behoeft duscorrectie.
Van PieterdelaCourt wetenwe,
zoalseerdergezegd,precieshoe

DeHortusvanAmsterdam was
duswaarschijnlijk deeerstemet
tropische kassen, maarzekerisdat
niet. Erbestond eennauwcontact
tussen de BotanischeTuinen onderling;zoweldeopenbare,waarvan LeidenenAmsterdam de
belangrijkste waren,alseenaantal
particulieretuinen. DeLeidseHortuszalongetwijfeld ongeveertegelijk metdeAmsterdamse,tropischekassen hebben gekregen,al
ontbreken preciesegegevens.DirecteurvandeLeidseHortuswas
Paul Hermann,dienegenjaarlang
(1671-1680)indienst vandeVOC
botanisch onderzoek hadgedaan
opCeylon:hijwasduseenautoriteit ophetgebied vandetropische
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P.delaCourtvanderVoort. Byzondere
aenmerkingen overhetaenleggen van
pragtige engemeene landhuizen, lusthoven, plantagienenaenklevende cieraeden, Leiden,1737,dekaswaarineen
verwarmingssysteem van buizenmet
hetelucht.

zijn kaseruit zag.Hijgebruiktedie
omingrotegetaleananassen te
kwekendiehijaan belangrijke relaties,Duitsebisschoppen bijvoorbeeld,kadodeed. Dekasvan
Gaspar Fagelopzijn buiten De
Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout kennen weniet van een afbeelding, maartoch iszekerdat hij
ereenheeft gehad.Hoezouhijandersdeeerstetropischeorchidee
dieooit inEuropagebloeid heeft
TitelpaginavanJ.Commelin.Horti
mediciAmstelodamensis rariorum
plantarum historia, Amsterdam 1697,
met opdeachtergrond dekassen,met
hunschuineramen.
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zoverhebben kunnen krijgen? Die
plant,Brassavola nodosa, staat afgebeeld ineenboekvan Paul Hermann,ParadisusBatavus(1698).
Fagelwasraadspensionaris eneen
vertrouwelingvanstadhouderWillem III.NaFagelsdood in 1688
kocht Willemzijn planten enliet
zenaardetuin van Hampton
Court brengen,zijn nieuwepaleistuin. HansWillem Bentinckbehoordeooktotdekringvan
Willem III,hijwoondeopZorgvliet (hethuidigeCatshuis)inDen
Haag.Opeenplattegrond van
Zorgvliet doorJ.vandeAvelen
(gemaakt tussen 1691en 1698)zijn
weertropische kasjesteontwaren.
OfWillem IIIzelftropischekassen
had isniet zeker.Uit het Loozijn
zeniet bekend maarde belangrijkstecollectietuin vande Oranjes
wasopHonselaarsdijk. Daaris
rond 1680doorde prinselijke
bouwmeester Johan van Swieten
eengroteoranjerie gebouwd(kosten 30.000gulden),maarerzijn
geenaanwijzingen voortropische
kassen.Daarvoor komt paseen
aanwijzing in 1695,alsbijdeaanstellingvan dekoninklijke hovenierJan Quartier sprake isvan
'Opsiender,en DirecteurvanS:
Majtt Indiaensche,en Uijtheemschegewassen op Honselaersdijck.'
MaryIIStuart, echtgenotevan
Willem IIIen koningin vanEngeland,lietopHampton Court inde
pondgarden tropische kassenbouwen.Zewerden gevuld metde
planten uitdecollectievan Gaspar
Fagel.Dekassen werden gebouwd
dooreenNederlandse timmerman,
Hendrik Floris,enookdekasbaas,
CasperCamperle,kwamuitHolland.Dat Camperlekasbaasvan
Fagelgeweestzoukunnen zijn is
slechtseenonbewezen gissing mijnerzijds.Toch verschilden deEngelsekassenvan het Nederlands
model.Het warengeentegeneen
muurleunende,alleenophun
funktie ingerichtebouwsels,maar
vrijstaande kassen meteenaande
koninklijke omgevingaangepaste
architectuur.
Koffie waseen produkt waaraan
deVOC-vestiginginAden,Yemen,zijn bestaan ontleende.Die
factorij (1614-1655)heeft nooit
echtgefloreerd, maaraan koffie
(cauwa)uit Mochavielsomstoch
ietsteverdienen.Na 1655wasde
VOCechter uit deRodeZeevertrokken. Menbesloot koffie uitYemen inJava teintroduceren,en
daarwerdeencultuur opgezet.
Vanuit Javabereiktekoffie de
HortusvanAmsterdam in 1706.

Decultuurwerdeensuccesener
werden zelfskoffieplantjes aan
particulieren verkocht.
BurgemeesterPanerasvanAmsterdam namerwatvanmeetoen hij
in 1714naarParijs ging,alspresentje voorkoningLodewijk. Ook
in Frankrijk slaagdedecultuuren
erwerden koffieplanten verscheept
naardeFransekoloniesinZuidAmerika.ErzitdusnogeenAmsterdamssmaakje aan Braziliaanse
koffie. InNederland werdde koffie
ontdekt alskamerplant. Opeen
aquarel van I.L.laFarguevande
Leidseamateur-bioloog Laurens
TheodoorGronovius staat onder
deschoorsteenmantel een koffieplant metvruchten ineen pot;dat
wasin 1775.

BerichtuitdeTuinenvan
MienRuys

Ookdebanaan waseen plant
waarmeemeneerkoninleggen.
Bananeplanten werden uit Surinamegeïmporteerd enmen konze
bijdegespecialiseerde bloemistkopen. Dat wasbijvoorbeeld rond
1725defirma Wolfring indeWatergraafsmeer. Eenbloeiendebanaan wasechtereen mirakel.Toen
dat in 1736gebeurde ineen kasop
debuitenplaats 'De Hartekamp'
vanGeorgeClifford werddat trots
wereldkundiggemaakt. Clifford's
artsencollectiebeheerder CarlLinnaeusschreefereenluxeuitgevoerdgelegenheidswerkje over:
MusacliffortianaflorensHartecampi1736propeHarlemum.
Tot voorkortgingmenervan uit
datdeeerstetropische kasin 1725
inLeiden gebouwd is.Hetopsporenvaneerderevoorbeelden ispas
begonnenenikvleimijnietmetde
gedachtezeallemaal algevonden
tehebben. Het naspeuren van
kaarten, plantlijsten enarchieven
isduszekerdemoeitewaard.Voor
nieuwevondsten,ookbuitenNederland, Engelanden Ierland,
houdt schrijver dezeszichaanbevolen.Geenenkelevandeeerste
tropischekassen isbij mijn weten
alshistorisch monument bewaard
gebleven. •
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Overnietswordt zoveelgepraat als
overhetweer.Alleswaterinde
tuinengebeurt, heeft ermeetemaken.Deafgelopen winterwaszo
zacht dat wegewoon konden doorwerken. Daarom berichtten wiju
optimistisch dat wedemoerastuin
endedakterrassen zoudengaan

TUINCLUB
NIEUWS
Vandeschitterendezomervan1989,
waarinwevolophebbenkunnengenietenvanonzeeigenenandermanstuinen,hebbendetuinclubsin'tbijzonder
geprofiteerd.Hetishartverwarmendte
vernemenhoesteedsmeerclubsuitalle
delenvanhetlandelkaarbezoekenen
ontvangen.
Uitdevoortdurendegroeivanhetaantaltuinclubsvaltafteleiden,dathet
planvanMevrouwBarendrechtzo'n25
jaargeledeneenlumineusideeisgeweest.Zoalszijhetzichdestijdsheeft
voorgesteld,functioneren declubsnog
altijd.Inverrewegdemeestegevallen
blijktheteengoedeformuletezijn.
Hoekomthetdandaterookclubszijn
(meestalindeprovincie)dieminder
succesvolopererenentekampenhebbenmetinterneproblemenzoalsge36

veranderen.
Delentekwamechter drieweken
tevroegenookderest vanhetjaar
bleefdenatuurvoorlijk. Dat hield
in,datweonsvroegerdan anders
moesten bezighouden met onderhoud endeplannen voorlopigde
ijskast ingingen.Zezijn erweeruit
enwezijn numetdeuitvoeringbezigmaarofzevolgendjaaraprilal
klaarzijn durven wenuniet meer
tebeloven.
Doorhetmooieweerishetwatbezoekersaantal betreft een topjaar
geweest.Meerdan 45.000entreebewijzen zijn verkocht, waardoor
hetfinancieel mogelijk werd,de
nodigeverbeteringen indetuinen
aan tebrengen.
DeTuinen blijven tot 1 april 1990
gesloten voorpubliek enooktelefonisch zijn wetot diedatum wat
moeilijk bereikbaar. Onsadres
blijft StichtingTuinen MienRuys,
Moerheimstraat 78,7701CG
Dedemsvaart. Telefoon
05230-14774.«

ringeopkomstvandeleden,weinig
animoommeetedoenineen"bestuurtje"ofnauwelijkenzelfsgeennieuwe
leden.
Slechteopkomstvandeledenzalwelte
wijtenzijnaanhetfeitdaterdanook
geenleukedingenvoordemensengedaanworden.Deoplossingisom met
z'nalleneenhalfjaarlijks programma
samentestellenmetvoorelckwatwils.
Doehiervooreenswatinspiratieopbij
andereclubsinuwregio.
Alsniemandzinheeftomdeleidingop
zichtenemen,laatdansteedsdegastvrouwvandemaandvooreenprogrammazorgen. Zowordtniemandoverbelastenkomttochiedereenaandebeurt.
Tenslottenogdit:wiemetpleziertuinierteneenmooietuinheeftgecreëerd,
zalaltijd aanloopkrijgenvanmedetuinierders.Zogaathetaltijdalsvanzelf
bijeenclubvantuinierders:erzullen
steedsnieuwelingenbijwillen komen
omdegemeenschappelijkehobbynóg
beteruittekunnenoefenen.
Almere:eentweedeoproepvanMevrouwBruinsSlot. Dezetuinclubheeft
langeenkommervolbestaangeleiden
nuzijner3leden!Wiewilernogmeer
meedoenofkentiemandinAlmeredie
ervoorzouvoelen. Ukuntzich opgeven
bijG.G.BruinsSlot,BelterWijdestraat
41,1316JSAlmere.Tel.03240-37051.
EenbetergeluidkomtuitHeiloo. Hier
isnamelijkeennieuwetuinclubontkiemd,bedoeldvoorHeilooenomstreken. Hetcontactadresis: Marianna
Vroon-Planqué.Straatweg140, 3051
BNRotterdam.
zieverder:p. 39.

