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De tuin is in dit tijdsgewricht populairder dan ooit. Maar waar is de
mens ooit op het idee gekomen om
zoiets als een tuin aan te leggen? En
is de tuin iets typisch West-Europees
of zijn er ook andere werelddelen
waar een tuingeschiedenis is? Vragen waar Penelope Hobhouse al in
2002 een antwoord op gaf in haar
boek The story of gardening. Na
achttien jaar werd het tijd voor een
nieuwe uitgave van dit boek. Daarbij zocht Hobhouse, inmiddels 91
jaar, de samenwerking met Ambra
Edwards, om vooral door haar de
ontwikkelingen van de afgelopen
decennia te duiden.
De nieuwe uitgave is een rijk bezit.
Het boek weegt een paar kilo en valt
bij het doorbladeren al op door de
royale illustraties. Hobhouse neemt
de lezer mee terug naar Egypte,
waar drieduizend jaar geleden al
een tuincultuur ontstond, getuige
de afbeeldingen en teksten die uit
die tijd zijn bewaard. Vanaf dat
vertrekpunt reist de lezer langs
een keur aan gebieden en komt
hij in aanraking met de Griekse en
Romeinse cultuur, de Islamitische
tuinen en vandaaruit de kloostertuinen en de eerste universiteitstuinen.
Voor elk onderdeel neemt Hobhouse
de tijd om alles goed uit te leggen
en slaagt ze erin om naast de tekst
ook voor voldoende passend beeld te
zorgen. Vanaf de Renaissance heeft
het boek wel een sterk West-Europese inslag. Goed verklaarbaar, omdat
vanaf de 17e eeuw er nu eenmaal

Indrukwekkend
geschiedenisboek
veel nieuwe planten naar dit werelddeel kwamen, die vervolgens via de
tuinen van welgestelden het grotere
publiek bereikten. Uitstapjes maakt
ze naar de Verenigde Staten, Japan
en China, en terecht want ook die
landen hebben hun eigen tuincultuur.
Ten slotte neemt Ambra Edwards in
de laatste hoofdstuk Visions of the
Future het stokje over om in te gaan
op de ontwerpers en ontwerpen die
nu leidend zijn. Veel aandacht voor
Piet Oudolf, die de wereld verbaasde
met zijn ritmische of juist dromeri-

ge ontwerpen. Ruimte ook voor de
groene stad en markante nieuwe
tuinen. Wat hier een beetje mist, is
de invloed van de showtuinen die
jaarlijks op de Chelsea Flower Show
te zien zijn. Enkele voorbeelden
van de afgelopen jaren hadden daar
zeker genoemd mogen worden.
Wat blijft is een indrukwekkend
geschiedenisboek, dat iedereen die
meer wil weten van de tuin en zijn
bewoners moet lezen. Knap dat de
grande dame van de tuingeschiedenis op deze leeftijd nog zo’n staaltje
vakmanschap kan laten zien.
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