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Hill helpt met
tuinieren
Tegenwoordig zijn ze volop te koop: boeken die per
maand vertellen wat er in de tuin aan werkzaamheden
moet gebeuren. In de 18e eeuw kwam dit type boeken in
zwang. Het lijvige boekwerk ‘Eden: or, A Compleat Body
of Gardening’ is een fraai voorbeeld.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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estig weken lang kreeg de abonnee
op ‘Eden: or, A Compleat Body of
Gardening’ een twaalf pagina’s
tellende beschrijving van alle
werkzaamheden die op dat moment moesten worden uitgevoerd in de siertuin en de
moestuin. Van augustus 1756 tot oktober
1757 bracht de Engelse schrijver John Hill
dit werk uit, waarbij naast tekst ook altijd
een pagina met zes afbeeldingen van de
beschreven siergewassen werd meegeleverd.
Nieuw was zijn idee niet. In 1732 kwam
Philip Miller al met het idee om een almanak te maken met tuintips. Onder de titel
The Gardeners Kalendar kwam dit boekje
in octavo formaat op de markt. Het werd
zeer populair, getuige de vele herdrukken
die het boek beleefde.
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Het boek van Miller was gemakkelijk mee
te nemen. Dat gold niet voor het werk van
Hill. Het telt bijna 720 pagina’s en is gedrukt op folioformaat, ofwel 25 x 40 cm.
Een lijvig boekwerk dus, dat pas in 1773
een tweede druk beleefde.

VEELZIJDIG
Maar wie was deze schrijver John Hill? Hij
werd in 1714 geboren in Peterborough. Hij
werd opgeleid als apotheker, maar kwam
al snel terecht bij Robert James Petre als
tuinman en beheerder van de collectie
gedroogde planten. Al snel vond hij dat
maar saai werk en opende hij in Covent
Garden een eigen apotheek. Hij was betrokken bij de aanleg van de botanische
tuinen van Kew. Al die werkzaamheden
zijn echter maar bijzaak als we kijken

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

naar waar hij echt veel faam mee maakte:
schrijven. Als John Hill iets was, dan was
het wel een schrijver. Daarbij kende hij
maar weinig beperkingen. Of het nu om
theologie ging of om de geschiedenis van
de zeevaart, Hill schreef er over. Ook publiceerde hij romans en toneelstukken. In
het standaardwerk Dictionary of National
Biography neemt de lijst met publicaties
vijf en een halve kolom in.
Van al die werken is het meest indrukwekkend het zesentwintig delen tellende
The Vegetable System, waarvoor hij zelf de
1.600 afbeeldingen ontwierp en graveerde.
Hij investeerde zoveel geld in deze enorme serie boeken, dat na zijn overlijden in
1775 zijn echtgenote berooid achterbleef.

TUINBOEK
De zestig delen tellende serie die in 1757
als het boek ‘Eden: or, A Compleat Body of
Gardening’ is een werk met inhoud. Vooral aan de beschrijvingen van de siergewassen besteedt hij veel aandacht. Alle kennis
die hij over al die gewassen kon vergaren,
gebruikte hij voor zijn beschrijvingen.
Daarbij beperkte hij zich niet tot het eigen
land, maar raadpleegde ook boeken uit
Nederland en Frankrijk. In zijn voorwoord
vermeldt hij dat expliciet als hij aangeeft
dat hij voor de informatie over het kweken van planten met gestreepte bladeren
of gevulde bloemen gecommuniceerd
heeft met mensen in Nederland en Frankrijk. Ook maakte hij voor de afbeeldingen
gebruik van buitenlandse boeken. Zo is
een van de tulpen overgenomen uit de
Hortus Floridus van Chrispijn van de Passe
uit 1614.
Opvallend aan de teksten bij de planten
is de weergave van de Latijnse namen.
Consequent kiest Hill voor Linnaeus, maar
niet voor diens binominale stelsel. Dat
was weliswaar in 1753 al gelanceerd, maar
kreeg pas in 1758 zijn definitieve vorm.
Daarvoor kwam de uitgave van Hill dus
net te vroeg.
Ten slotte is Eden een waardevol boek
voor wie wil weten hoe gevarieerd het
sortiment sierplanten toen al was. Gloriosa, Crinum, Canna en een gevuldbloemige
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krokus, ze staan er allemaal in.
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