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Tekst - Ronald van Immerseel

kennis van de kleurenleer van wezenlijk belang is. Te denken
valt aan dat van (binnenhuis)architecten, modeontwerpers,
schoonheidsspecialisten en, niet het minst, kunstschilders.
Onder onze leden zullen heel wat dames – en een enkele
heer? – te vinden zijn die een aquarelcursus hebben gevolgd.
Zij zullen weten dat, om een bepaald kleurtje op het palet te
mengen, dit best wat kleurenkennis vereist.

Dat er kleur in tuin en park te vinden is in alle seizoenen
zal geen verwondering wekken. Maar dat op sommige
buitenplaatsen op ieder moment het park in elk jaar
getijde te beleven valt, is minder voor de hand liggend.

Tekst en fotografie - Joost S.H. Gieskes

Het kost wat inlevingsvermogen, maar in de negentiende eeuw creëerde men
met gekleurde ruitjes de illusie van de vier seizoenen. In theekoepels, uitzichttorentjes en andere follies werden groene, gele, rode en blauwe ruitjes
aangebracht. Met een blik door de ruitjes kon men respectievelijk het park in
het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter aanschouwen.

Van boven naar beneden:
Italian garden Tatton
Park, harmony in colour
and form.
De tuin van Paleis
Het Loo.
Bont ja, maar toch
wel vrolijk.
Het herfstblad van de
juttepeer.

Gevoel voor kleur
Moeten hoveniers, tuiniers en eenieder die het heerlijk vindt om elk jaar weer vernieuwend in de grond
te wroeten zich eerst de kleurenleer eigen maken? Dat is misschien wel wat te veel gevraagd. Gevoel
voor kleur, voor harmonie is ieder mens in meerdere of mindere mate aangeboren. Kleur maakt een
wezenlijk deel uit van ons leven.
Een smaakvol ingerichte tuin is wat we allen beogen; een opgave is dat wel, maar of het ook moeilijk is?
Het wonder is dat het best meevalt. Als men bijvoorbeeld een bloemenborder samenstelt, bestaande uit
een grote verscheidenheid aan planten en bloemen, dan is de kans dat het op ons afkomt als ‘kakelbont’
niet eens zo groot. Integendeel, we zullen het al gauw ervaren als vrolijk, zonnig. Hoe dat komt? Door
het spel van licht en schaduw, door de variatie aan kleuren en, vergeet niet, de vormen van bloemen
en bladeren, het driedimensionale beeld, waarbij onze blik feilloos de individuele details registreert.
De natuur schiet ons te hulp, het gaat niet zo gauw fout.
Naast de veelkleurige border kennen we ook borders in één kleur: in de tuin van Hidcote Manor
(Engeland) vindt men tuinkamers, elk met een eigen kleur, werkelijk prachtig. Denk eens aan Frankrijk,
een veld van vuurrode klaprozen, of onafzienbare rijen zonnebloemen. Saai? Allerminst. Nederland, met
zijn bollenvelden met al die vaak primaire kleuren, dat kan toch eigenlijk niet? En toch bekoort het ons.
Waarom? Het is natuur! Toegegeven, in het laatste geval wel een beetje gemanipuleerd.
Kleur en vorm in de tuin
Vorm is misschien wel even belangrijk als kleur, zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Moeten we
ons bij de aanleg van een tuin aan bepaalde vormgevingsregels houden? Ja, dat spreekt vanzelf. In een
grote tuin zal men ook niet in een handomdraai een ander ontwerp gaan uitvoeren. Maar er zijn ook
vele tuiniers die elk jaar weer naar hartelust nieuwe plantjes aanbrengen, de tuin weer eens wat anders
inrichten, een intensieve maar heerlijke bezigheid, als doel op zichzelf. En u weet nu, de natuur staat
u als trouwe vriend terzijde, ook in kleur en vormgeving. Het gaat niet zo gauw mis. En die kleurenleer
dan? Zich verdiepen in die materie, het kan beslist geen kwaad en het verrijkt de geest; aan u de keus.

Seizoenillusies
Zo kende kasteel Ter Hooge bij Middelburg tot aan de Tweede Wereldoorlog aan de westzijde van het park, met uitzicht over het omliggende landschap een koepel, toepasselijk ‘de vier seizoenentent’ genaamd met dergelijke gekleurde ruitjes. Tot enkele jaren geleden bevonden zich op het terras
van de uitspanning Westerbouwing bij Arnhem, befaamd om zijn fenomenale uitzicht over de Rijn, nog de metalen houders voor het gekleurd glas
ter vermaak van de bezoekers. Een derde voorbeeld bevond zich omstreeks
het midden van de negentiende eeuw in de toren van de kasteelboerderij van
Dordwijk. Hier waren behalve de vier seizoenen ook de avond (donkerrood)
en de nacht (purper) beleefbaar.
Vermoedelijk zijn er in de negentiende eeuw veel meer van dergelijke
‘seizoenillusies’ geweest. Helaas is dit bijzondere aspect van het kleurgebruik
in tuin en park grotendeels in de vergetelheid geraakt. Alhoewel… op een zes
meter hoog bergje in het park van de Noordwijkse buitenplaats Calorama
bevindt zich een negentiende-eeuwse achtzijdige koepel. Na aan vandalisme
ten prooi te zijn gevallen, zijn bij de restauratie van de koepel enkele jaren
geleden wederom, op ooghoogte, stroken gekleurd glas teruggeplaatst die de
vier seizoenen symboliseren.
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