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De jaarlijkse donatie voor particulieren bedraagt minimaal € 47 (buitenland € 50). 
Vijf jaar donateurschap: € 188, dus 1 jaar gratis (buitenland € 200). Junior/student € 30 
per jaar (kopie legitimatie meesturen). Het donateurschap geldt per kalenderjaar en wordt 
automatisch verlengd, tenzij de donateur opzegt voor 1 november van het lopende jaar. 
Daarnaast kent de NTs geschenk- en bedrijfsdonateurschappen. Bij het bureau is informatie 
te verkrijgen over het doen van schenkingen en legaten.

Ecologische tuin in Doorn (UT), nr. 192 in de 
gids 

Landgoed Het Witte Kasteel in Loon op Zand 
(NB) nr. 322 in de gids

Botanische tuin in Elsloo (L), nr. 343 in de gids 

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft 

naar de instandhouding van tuinen en parken die van belang 

zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter 

en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit en geeft 

adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over 

planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Met hun financiële bijdrage ondersteunen onze donateurs 

de doelstelling van de Nederlandse Tuinenstichting: het 

beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De 

NTs organiseert voor donateurs cursussen, excursies en 

inleidingen over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur en 

tuin- en landschapsarchitectuur.

Donateurs ontvangen twee keer per jaar het Tuinjournaal en 

in maart de Open Tuinen Gids met een tuinpas waarmee de 

NTs-tuinen op de aangegeven data gratis te bezoeken zijn. 

Meer informatie over de Nederlandse Tuinenstichting  

en haar activiteiten? 

Bezoek de website: www.tuinenstichting.nl; 

volg @Tuinenstichting op Twitter, of  ‘like’ de 

Tuinenstichtingpagina op Facebook.
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DRIE TE BEZOEKEN TUINEN UIT 
DE OPEN TUINEN GIDS 2021

De kop van 2021 is eraf. Overal komen stinzenplanten op, 
het eerste teken van een naderend voorjaar en een nieuw 
tuinseizoen. Een tuinseizoen waarin we hopelijk net 

zo geïnspireerd aan de slag kunnen als in 2020, en tegelijkertijd 
meer kunnen genieten van bijzondere parken en tuinen, tijdens 
de opentuinendagen, tuinenroutes of anderszins. Met de nieuwe 
Open Tuinen Gids in de hand! Dat laatste kon in 2020 maar zeer 
beperkt, zonder horecavoorzieningen en vooral op anderhalve 
meter afstand van elkaar. Veel groenevenementen gingen niet of 
maar zeer beperkt door. 
Als NTs onderzochten we wat we in 2020 wèl konden doen. We 
bestonden 40 jaar, maar het geplande lustrumsymposium viel 
door de coronapandemie in het water. In plaats daarvan hebben 
we vlak voor kerst een klein maar mooi boekje uitgebracht over 
het lustrumthema ‘Eeuwige jeugd’. Hiermee kunnen we nog 
meer mensen inspireren dan met het symposium. De tuinenreis 
naar Toscane en enkele excursies moesten we annuleren, maar 
in september kon één excursie, naar Assen, alsnog doorgaan. 
Het was een geslaagde dag. Voor de tweede keer vonden de 
Groene Monumentendagen plaats, in het kader van Open 
Monumentendag. Onze Commissie Groen Erfgoed zette haar werk 
zoveel mogelijk normaal voort. En twee keer organiseerden we 
op de website een fotowedstrijd, waarin NTs-donateurs en niet-
donateurs foto’s deelden van hun prachtige tuinen. En ook met 
de geherintroduceerde rubriek ‘Tuin van de maand’ kunnen we 
virtueel een kijkje nemen in mooie nieuwe én historische tuinen. 
Tot slot kijken we terug op een zeer geslaagde vrijwilligersmiddag. 
Locatie en weer waren een schot in de roos.
Rozen, narcissen, bomen, medicinale planten. Hoe komen 
zij eigenlijk aan hun naam? Neem de narcis, waarin de 
mythe van Narcissus voortleeft. Andere planten krijgen hun 
naam bijvoorbeeld via hun medicinale werking. In dit eerste 
Tuinjournaal van 2021, met als thema ‘De naam van de roos’, 
besteden we aandacht aan de naamgeving van planten. Met 
bijvoorbeeld ook een verhaal over bekende plantenverzamelaars 
en ontdekkingsreizigers uit de vorige eeuw, aan de hand van de 
ontdekking van de zakdoekjesboom in China. Een verhaal over de 
dennenboom, die eigenlijk geen dennenboom is. Verder is er een 
artikel over de christelijke symboliek van planten, aan de hand van 
een bestaande tuin. En nog veel meer.

Laat u inspireren voor een mooi en hoopvol jaar!

Het NTS-bestuur 
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GEEF 
NIEUWE 
CONTACT-
GEGEVENS 
DOOR

We merken regelmatig dat 
de contactgegevens van 
donateurs verouderd en/of 
niet compleet zijn. Ben je 
onlangs verhuisd of ben je 
van internetprovider veran-
derd en heb je hierdoor een 
nieuw mailadres? 
Geef dat dan aan ons door: 
info@tuinenstichting.nl  
of 020 6235058. •

OUDE 
TUINJOURNALEN
De redactie is op zoek naar 
Tuinjournalen uit de begin-
jaren; we missen namelijk 
een paar nummers in ons 
archief. Specifiek gaat het 
om de Tuinjournalen ver-
schenen in 1980 tot en met 
1983. En van 1992 hebben 
we alleen de nummers van 
juli en oktober. Misschien 
kun je ons helpen? 
Neem dan contact op met 
Marian Lenshoek op 
0622 190 813. •

Tekst: Simone Langeweg 

NTs-nieuws Kerstgift Iona-stichting
De NTs heeft uit naam van een medewerker van de Iona-stichting uit Amsterdam 
een Kerstgift ontvangen van 1.000 euro. Wij zijn blij verrast met dit mooie gebaar en 
gaan hiervoor een passende bestemming bedenken. De Iona Stichting was eerder, in 
2015, hoofdsponsor van het NTs-lustrum.

De Iona Stichting is een internationaal fonds voor vernieuwende initiatieven, geïnspi-
reerd door antroposofie en kunst, met als doelstelling het bevorderen van geestelijke, 
culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initia-
tieven van algemeen nut, in het bijzonder op drie specifieke terreinen: antroposofie 
en haar aandachtsgebieden, de religieuze dimensie van het leven en monumentale 
kunsten, waaronder tuin- en landschapsarchitectuur. •

‘Nu ik sinds kort gepensioneerd ben, wil ik mijn 
kennis, ervaring èn passie graag gaan inzetten 
als voorzitter van de Nederlandse Tuinenstich-
ting. Ik denk dat de NTs een belangrijke rol 
vervult in de zorg voor het groene erfgoed van 
Nederland. Juist het afgelopen jaar is gebleken 
hoe belangrijk een groene omgeving voor ons 
welzijn is. Maar ook voor de grote opgaven als 
klimaat en biodiversiteit is het groen in onze 
leefomgeving van cruciale betekenis.  
Na mijn studie tuin- en landschapsarchitectuur 
in Wageningen ben ik ruim 40 jaar werkzaam 
geweest in vele domeinen van de fysieke leef-
omgeving. Ik heb zowel in private organisaties 
(adviesbureaus, ANWB) als bij de overheid 
(ministeries van VROM, LNV, EZ) gewerkt. Mijn 
laatste functie was divisiedirecteur Grond en 
Gebouwen bij Staatsbosbeheer. 
Ik wandel graag met mijn hond in de groen-
gebieden rond mijn woonplaats Den Haag, 
en ik probeer mijn tuin (in Frankrijk) steeds 
mooier te maken. Voor dat laatste hoop ik bij de 
Nederlandse Tuinenstichting veel inspiratie op 
te doen!’

De NTs heeft binnenkort een nieuwe website. Na tien jaar 
was deze aan vernieuwing toe. Enerzijds omdat de site 
was volgelopen met content, anderzijds omdat deze niet 
optimaal geschikt was om te bekijken op bijvoorbeeld tablets 
en gsm’s. Een overzichtelijke, actuele en goed vormgegeven 
website is belangrijk; deze is immers het visitekaartje van de 
NTs. 
In 2020 heeft een werkgroep bestaande uit Gerbrand van 
den Ban (namens het bestuur), Vov Besnard (namens de 
CGE), Maartje den Breejen (namens de OTC) en Simone 

Langeweg (bureau) een programma van eisen en een plan 
van aanpak opgesteld. Deze zijn uitgezet bij een aantal 
webbouwers voor een offerte. Met één van hen zijn we in 
oktober 2020 in zee gegaan. In december 2020 is de eerste 
fase afgerond (de structuur van de website), en is begon-
nen met de tweede fase: het ontwerp. Het was mogelijk 
deze al langer bestaande wens te realiseren omdat ons 
vanuit het Gisolfpotje hiervoor een bedrag van 6.000 euro 
ter beschikking was gesteld. Dit bedrag is aangevuld uit het 
budget van de NTs. •

Onze nieuwe voorzitter  
Kees Lever stelt zich voor 

30e Open Tuinen Gids
Met dit eerste Tuinjournaal van 2021 ontvang je ook de nieuwe 
Open Tuinen Gids. De dertigste! Dat is een moment om even bij 
stil te staan.

Wie alle gidsen naast elkaar legt, ziet een duidelijke ontwikkeling 
door de jaren heen. Een ontwikkeling in inhoud, omvang en 
vormgeving. In 1991 begonnen we met een Open Tuinenboekje, 
met een bescheiden formaat en in zwart-wit en vanaf 1993 
heette de uitgave Open Tuinen Gids. Inmiddels staan er bijna 
400 tuinen in de gids. En dankzij de in 2019 vernieuwde 
vormgeving hebben we nu een overzichtelijke gids, met een 
frisse, moderne uitstraling. Hij is los te koop via de website van 
de NTs en geselecteerde verkooppunten. Leuk om cadeau te 
geven! Inmiddels is de Open Tuinencommissie druk met de 
voorbereidingen van de gids voor 2022. •

Nieuwe website

En dit is onze  
nieuwe penningmeester
Evert Jan Jansen Schoonhoven is de nieuwe 
penningmeester van het bestuur. Hij heeft 
Chemische Technologie in Delft gestudeerd en 
gewerkt in de petrochemie en de farmacie. Na 
zijn pensionering heeft hij met veel voldoening 
een aantal jaren scheikundeles gegeven op zijn 
vroegere middelbare school. 
Met echtgenote Renée woont hij in Den Haag. 
Op het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten 
bestieren zij met vrienden een grote moestuin. 
In het bestuur van de Stichting Kamermuziek 
te Den Haag vervult hij eveneens de functie van 
penningmeester. 
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commissie
groen erfgoed

cge

De oprichters van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed 
zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoor-
digen organisaties van groen erfgoed vakspecialisten. Ze hebben 

vanuit de kennis en hun vak vanaf 2004 cursussen en opleidingen georgani-
seerd in samenwerking met Hogescholen (Den Bosch, Utrecht) en met pro-
vinciale organisaties in o.a. Gelderland en Drenthe. Door de oprichting van 
de stichting (in 2019) kunnen deze activiteiten verder worden uitgebouwd 
en geprofessionaliseerd. De opleidingen en cursussen zijn zeer gevarieerd 
en gericht op verschillende doelgroepen.
 
Zo is er de opleiding Hovenier Historisch Groen die in het voorjaar van 2021 
start. Een MBO4+ opleiding voor hoveniers die zich willen specialiseren in 
beheren en onderhouden van groen erfgoed, historische tuinen, parken, bui-
tenplaatsen en landgoederen. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen 
(NCE) in Amersfoort,  de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn initiatiefnemers en ontwikkelaars.

De Bachelorscursus ‘Groen Erfgoed’ (hbo-niveau) is georganiseerd door 
Hogeschool Utrecht in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling 
Groen Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (twee modules 
van tien collegedagen). Landgoederen en buitenplaatsen, stadsparken en 
tuinen kunnen belangrijke cultuur-historische waarden hebben. Instandhou-
den vereist deskundig onderzoek, vakkundige planontwikkeling en berede-
neerde aanpak van uitvoering en onderhoud. 
De cursus omvat twee modules van tien weken, elk met een eigen 
thema: analyse en waardering en instandhouding en ontwikkeling. Deze 
modules zijn ook los te volgen. 

De vierdaagse cursus ‘Historische tuinen in theorie en praktijk’  behandelt 
de basiskennis voor voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in 
groen erfgoed. De cursus ‘Stinzenplanten in het historisch groen’  van een 
dag, gaat over deze bijzondere groep cultuurhistorische beplanting. De cur-
sus is bedoeld voor hoveniers en beheerders en gericht op instandhouding, 
aanleg en onderhoud. Het Gelders Restauratie Centrum – Provincie Gelder-
land en de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKCE) organiseren 
beide cursussen. Deze cursus wordt in 2021 opgenomen in de modules van 
de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. Kijk voor meer informatie en 
planning op de websites. •

Websites: www.werkenstudie.hu.nl 
www.stichtingkennisontwikkelinggroenerfgoed.nl  
www.erfgoedopleidingen.nl 
www.tuinenstichting.nl

Kennis over onderhoud 
groen erfgoed groeit
De NTs draagt actief bij aan de ontwikkeling van opleidingen en cursussen over groen erfgoed. Ze 
is een van de samenwerkingspartners van de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed. Deze 
stichting is in 2019 opgericht en zorgt voor de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod opleidingen 
en cursussen. Dat blijkt een goede zet.

Seringenpark, Aalsmeer, 
met buurtbewoners aan 
het werk, 2019,
foto Marry Sjaak

commissie
groen erfgoed

cge

Het afgelopen voorjaar ging het mis in 
Heerenveen. De gemeente voerde 
onderhoudswerk uit bij de Le Roy-

tuin, omdat er overhangende takken en dode 
bomen waren geconstateerd. De gemeente 
is eigenaar en de stichting Tijd verzorgt het 
beheer volgens de uitgangspunten van Le Roy 
en volgens de intentieverklaring (2005). Hoe-
wel besproken door de bouwmeester van de 
stichting en de gemeente, zijn de werkzaam-
heden bij verrassing gestart. Na de commotie 
hierover zijn de werkzaamheden gestaakt. 
De gemeente en het bestuur van de stichting 
maken opnieuw afspraken voor het behoud 
van de waarden van de Le Roy-tuin. 
Het beheer en onderhoud van historische 
tuinen en parken is intensief en vraagt voort-
durend om voldoende inzet. Groen erfgoed 
is onderdeel van het openbaar gebied, denk 
daarbij aan bijzondere historische parken en 
plantsoenen. Continuïteit in beheer en onder-
houd levert bijzonder openbaar groen op met 
een geheel eigen karakter en grote cultuurhis-
torische waarde. Mooi, want we kunnen ervan 
genieten. Maar bij niet correcte onderhouds-
handelingen verdwijnen waarden en ontstaat 
onherstelbare schade. 
Een ander voorbeeld is het Seringenpark in 
Aalsmeer. Het Seringenpark werd in 1951 
aangelegd naar ontwerp van C.P. Broerse. 
Uitgangspunt was een zo compleet moge-

Openbaar groen 
erfgoed heeft 
betrokken  
bewoners nodig
Aan informatie over beheer en onderhoud van 
groen erfgoed in openbare parken en tuinen 
is geen gebrek. Maar de bronnen worden 
niet altijd even nauwkeurig geraadpleegd. Of 
er wordt niet goed gecommuniceerd tussen 
verschillende partijen, met als gevolg dat soms 
onherstelbare schade wordt aangericht. Betrok-
ken bewoners zijn vaak de redders in nood.

lijke collectie seringen (125 variëteiten) te 
tonen, waarvan vele al sinds 1890 in Aalsmeer 
geteeld werden. Maar tien jaar geleden was 
het Seringenpark verworden van wandelpark 
tot een zompig, gewoon gemeenteplantsoen. 
Zelfs de seringencollectie liep gevaar. Dankzij 
de inzet van een actieve bewonerswerkgroep 
en de gemeente heeft het park toekomst. De 
werkgroep steekt de handen uit de mouwen en 
stuurt een hovenier aan.

Informatie over beheer en onderhoud is voor 
de eigenaar van groen erfgoed beschikbaar. In 
de Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk histori-
sche tuinen en parken (URL 6010 versie 1.0) 
worden de meeste onderhoudswerkzaamhe-
den beschreven en de belangrijke randvoor-
waarden en aandachtspunten. Daarnaast is 
er de Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed 
(BRL 6000). Hierin staat de kwaliteitsborging 
van uitvoerende werkzaamheden in groen 
erfgoed. De BRL is voor groenonderhoudsbe-
drijven, die zich willen onderscheiden met een 
certificaat Erkende Restauratie Kwaliteit Groen 
Erfgoed. Een ander instrument is het gebrui-
ken van beeldkwaliteit om ambitieniveaus te 
formuleren. De beeldmeetlatten met foto’s, 
beschrijvingen en prestatie-eisen maken het 
mogelijk om inzichtelijk te communiceren met 
bestuurders, gebruikers en uitvoerders. De 
landelijke standaard staat in de Kwaliteitscata-
logus openbare ruimte 2018.   
Aan informatie over beheer en onderhoud is 
dus geen gebrek. Waarin schuilt het echte suc-
ces? De betrokkenheid en inzet van bewoners 
uit de omgeving van het groen vormen de 
sleutel. •

Websites: www.crow.nl, www.stichtingERM.nl, www.wilhleminapark.com
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Het dossier Davidia
Achter de ontdekking en introductie van de Davidiaboom uit China, schuilt een 
hele reeks van verhalen met bekend klinkende namen: David, Farges, Vilmorin, 
Veitch, Wilson, Sargent, Arnold. Wie waren ze en wat hebben ze gemeen? Het 
antwoord ligt in het merkwaardige dossier van de zakdoekjesboom. 

Tekst: Éva Kovács 

Fotografie: Hans Clausing e.a.

Sinds meer dan 250 jaar wordt overal 
in de wereld dezelfde taal gesproken 
als het om benoemen van planten 

gaat. Door het baanbrekende werk van de 
Zweedse wetenschapper Linnaeus, is de dub-
bele benaming van planten algemeen gebruik 
geworden. De benamingen zijn hoofdzakelijk 
beschrijvend over de eigenschappen van de 
plant, maar er worden wel eens namen van 
personen ter herinnering gekozen. Zo is het 
gegaan met Davidia involucrata, de zakdoek-
jesboom. 

Roeping
De ontdekker van de boom is Père Jean Pierre 
Armand David (1826-1900), een Franse mis-
sionaris, uitgezonden naar China tussen 1862 
en 1874. Een onvermoeibare plantenverza-
melaar met een sterke roeping, ook naar de 
natuur. In 1869 zag hij als eerste westerling 
deze boom in de Chinese provincie Sechuan, 
dicht bij de grens met Tibet, en stuurde een 
gedroogd herbariumexemplaar terug naar 
Frankrijk. 
Vervolgens was het Augustine Henry die de 
boom in 1871 ook zag. Hij kende de beschrij-
vingen van Père David en om zijn ontdekker 
te eren benoemde hij de boom Davidia. Henry 
(1857-1930) was een veelzijdige geleerde, 
gestationeerd in China, met een grote passie 
voor botanie. Hij bracht twee decennia door 
in afgelegen gebieden van China om bomen 
te bestuderen en trainde inwoners om planten 
voor hem te verzamelen. Tot zijn terugkeer 
naar Engeland heeft hij een betekenisvolle 
collectie opgebouwd en stuurde hij een enorm 

aantal herbariumexemplaren met beschrijvin-
gen naar de Royal Botanic Gardens Kew en 
Edinburgh. 

Zoektocht 
Aangespoord door Henry’s beschrijvingen, 
nam Sir Harry Veitch van de gelijknamige 
kwekerij een jonge plantenzoeker aan met de 
specifieke opdracht, kiemkrachtige zaden van 
de zakdoekjesboom te vinden. Het was 1899 
en Veitch verkeerde in de veronderstelling dat 
deze boom niet in cultuur was. Henry die nog 
steeds in China werkte, was de enige persoon 
die hulp kon bieden om de boom te vinden.  
De 23-jarige Ernest Henry Wilson (1876-1930) 
ontmoette Henry na een lange reis vol ontbe-
ringen en beproevingen, maar de informatie 
om die ene boom in een groot gebied te vin-
den was nogal beperkt. Wilson gaf het zoeken 
niet zomaar op en na een half jaar reizen vol 
gevaren, bereikte hij de regio waar Henry de 
boom had gezien. Het is hem uiteindelijk 
gelukt de locatie te vinden, maar hij was te 

BINAIRE NOMENCLATUUR
Het was de Zweedse arts en natuurkundige Linnaeus, geboren als Karl von 
Linné (1707-1778), die deze manier van benamen van planten en dieren in 
1753 introduceerde. Het systeem is nog steeds wereldwijd in gebruik, de taal 
is universeel op Latijn gebaseerd en bestaat uit twee woorden. Het eerste is 
de geslachtsnaam, zoals Davidia en daarachter de soortnaam involucrata. Dit 
naamstelsel geeft duidelijk aan over welke planten wij het hebben. Er kunnen 
meer toevoegingen bij staan, die bepaalde afwijkingen in de planten aanduiden, 
zoals hier de var. vilmoriniana, een botanische variëteit in dit geval. 

De zakdoekenboom is bekend om zijn bloeiwijze, waarbij de twee grote schutbladen aan zakdoekjes doen denken. 

Wilson gaf het zoeken 
niet zomaar op en na 
een half jaar reizen vol 
gevaren, bereikte hij 
de regio waar Henry de 
boom had gezien.
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Wrang
Hoewel de verspreiding van deze boom aan de 
inspanningen van Wilson te danken is, komt 
Farges de eer van de introductie toe. Dit was 
wrang voor Wilson, omdat het exemplaar in 
‘zijn’ arboretum afkomstig was van de plant 
uit de Farges zaailing.  Sargent kreeg een 
bewortelde aflegger van Vilmorin in 1904. En 
hoewel de jonge plant forse vorstschade leed, 
liep hij onderaan weer uit en is het een meer-
stammige boom geworden.  
Bloeien deed hij pas in 1931 voor het eerst. 
De toenmalige directeur van het arboretum 
schreef in een bulletin ‘…de witte schutbla-
den geven een prachtig effect, maar de boom 
zelf is uit esthetisch oogpunt nauwelijks 
aan te bevelen. Aanbeveling om in de tuin 
te planten berust eerder op de bizarre vorm 
dan op schoonheid…’ De boom is inmiddels 
indrukwekkend, hoger dan 10 meter en als hij 
bloeit een van de bezienswaardigheden van 
het Arnold Arboretum. 

Ongeëvenaard
In tuinen wordt hij nog steeds zelden aange-
plant. Toch blijft Davidia door zijn horticultu-
rele en botanische betekenis ongeëvenaard 
tussen de winterharde, bladverliezende 
bomen. De bloemen worden omgeven door 
twee, soms drie grote, witte schutbladen. De 
nootachtige vruchten hangen op lange stelen 
en blijven vaak tot in de winter aan de boom. 
De schors is oranje-grijsbruin en de hartvor-
mige bladeren heldergroen. Jonge planten 
vragen om bescherming in strenge winters. De 
bloei laat jaren op zich wachten. Volgens Wil-
son is de bloei van ‘de meest interessante en 
prachtigste van alle bomen van de noordelijke 
gematigde flora’ het wachten waard.
Wij, plantliefhebbende tuinbezitters, zijn aan 
deze mannen veel dank verschuldigd. Het 

mooiste lijkt mij om hun namen in ere te 
houden. Om een paar favorieten te noemen: 
Buddleia davidii, Parthenocissus henryana, 
Decaisnea fargesii, Sorbus vilmorinii, Malus x 
arnoldiana, Magnolia wilsonii en Sorbus sargen-
tiana. Prachtige planten! •

laat. Kort voordat hij de boom gevonden had, 
was hij voor bouwwerkzaamheden geveld.  
Wilson liet zich niet ontmoedigen en besloot 
nog een paar maanden in China te blijven 
‘collecting and botanising’. Hij had deze keer 
wel geluk, hij vond binnen één maand, 600 
kilometer verderop, het groepje Davidia’s 
dat door Père David beschreven was. Op de 
terugweg naar Engeland leed de boot van 
Wilson schipbreuk. Toch is het hem gelukt zijn 
Davidiazaadjes te redden. Van de hoeveelheid 
zaad die hij naar de Veitch-kwekerij bracht, zijn 
duizenden zaailingen opgekweekt. De eerste 
plant kwam daar in 1911 in bloei. 

Sprietje
Het verhaal van de Davidia eindigt hier nog 
niet. Voordat Wilson in 1897 zijn opdracht 
van Veitch kreeg, heeft een andere Franse 
botaniserende missionaris, Père Paul Guil-
laume Farges (1844-1912), 37 zaden van 
een boom die zijn aandacht opeiste naar de 
kweker Vilmorin gestuurd. De zaden leken 
niet kiemkrachtig, omdat langer dan een jaar 
niets gebeurde. Uiteindelijk is in 1899, het 
jaar dat Wilson naar China vertrok, één klein 
sprietje van de 37 zaden opgekomen en de 
boom, de Davidia, is in 1906 voor het eerst in 
bloei gekomen. 
De eerste reis van Wilson was zeer succesvol. 
Hij keerde met zo veel tuinwaardige planten 
terug, dat hij in 1903 nog een reis naar China 
voor Veitch maakte. Hij keerde nog twee keer 
naar China terug en later reisde hij naar Japan 
in opdracht van het Arnold Arboretum. Vanaf 
1919 vestigde hij zich in de Verenigde Staten 
en volgde Professor Charles Sargent op als 
directeur van dit arboretum. Het Arnold Arbo-
retum, opgericht in 1872 van een legaat van 
Hamos Arnold, maakt deel uit van de campus 
van de Harvard Universiteit in Boston.

VILMORIN-ANDRIEUX & CIE
Vilmorin is een Frans zaadbedrijf, opgericht in 1743 dat bijna twee eeuwen 
lang in dezelfde familie bleef. In hun Arboretum National des Barres, 
aangekocht in 1821, is de Davidia van Farges uitgeplant. Deze kreeg de 
naam Davidia involucrata var. vilmoriniana omdat hij ietsje afwijkt van 
de botanische variëteit. Het arboretum bezit een van de meest complete 
Europese collecties. 

VEITCH-DYNASTIE 
Vijf generaties van deze vooraanstaande Britse familie runden meer 
dan 100 jaar de grootste en meest invloedrijke kwekerijen van Europa. 
Ze namen eigen plantenverzamelaars in dienst en stuurden ze naar 
alle uithoeken van de wereld voor nieuw plantmateriaal. De kwekerij 
hybridiseerde en selecteerde verder met de verzamelde zaden en deze 
kregen soms de soortnaam veitchii toegevoegd.

‘Aanbeveling om de boom in de tuin 
te planten berust eerder op de bizarre 
vorm dan op schoonheid...’ 

De zakdoekjesboom bloeit in mei.

De vruchten van de zakdoekenboom zijn nootachtig en bevatten drie tot zes zaden. 
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De kweker
De winter is een mooie periode om voor de 
openhaard door de rijk geïllustreerde catalogi 
van kwekerijen te bladeren. Helaas neemt het 
aantal kwekerijen dat de moeite neemt om een 
eigen catalogus uit te geven af, maar na goed 
zoeken duiken er nog een aantal pareltjes op. 
Zo blader ik elke winter door het boekje van 
mijn favoriete kwekerij in Zeeuws-Vlaanderen: 
In Goede Aarde, een kwekerij waar traditioneel 
en milieuvriendelijk gewerkt wordt aan het 
kweken van oersterke planten. Ik denk maar 
zo: een plant die zich in de Zeeuws-Vlaamse 
polders thuis voelt, kan tegen een stootje. 
De foto’s in de catalogus doen verlangen naar 
de zomer, beelden van wuivende siergrassen 
en roze zonnehoeden in de zon. Mijn oog valt 
op een vaste plant: Geranium ‘Biervliet Parel-
tje’. Mooi gebaar van de kweker, om de plant 
te vernoemen naar de locatie van de kwekerij. 
Even verderop lees ik over een Aster ‘Mrs. 
Franny’, vernoemd naar de geliefde van de 
kweker. Voor dit nummer van het Tuinjournaal 
besluit ik contact te leggen met de kweker en 
te vragen naar het verhaal achter de namen.  
Frans Geijsels beaamt dat hij zich voor de 
naamgeving van nieuwe cultivars laat inspire-
ren door zijn omgeving en zijn vrouw. Soms 
komen namen ook uit een andere hoek. Een 
opvallende plant verdient voor Frans een heel 
opvallende naam zoals Geranium ‘Femme 
Fatale’.  

De zoektocht naar een goed werkend systeem om planten 
te classificeren heeft wetenschappers honderden jaren 
beziggehouden. Ook vandaag de dag spelen correcte plantnamen 
een grote rol in de Nederlandse sierteelt. Kwekers werken aan 
nieuwe rassen of vinden in hun moederbedden spontane en 
kansrijke zaailingen. Hoe komen deze aan hun naam en is het 
mogelijk om zelf als tuinier een plant te registreren? 

Tekst en foto’s: Robbert Lauret

BURGERLIJKE 
STAND VOOR 
PLANTEN

Frans licht de werkwijze toe: ‘In het voorjaar 
vinden we de zaailingen in onze moederbed-
den en in de voorbeeldtuin. Sommige zaailin-
gen geven we de kans om één keer te bloeien 
voordat we ze beoordelen. In de praktijk gaat 
99 procent richting de composthoop, maar de 
spontane ontdekking maakt het elk jaar weer 
spannend.’  

De tuinier
Wat de kweker meemaakt, gebeurt natuurlijk 
ook in onze eigen tuinen. Planten zaaien zich 
veelvuldig uit. Meestal zijn de zaailingen minder 
aantrekkelijk dan de moederplant, maar soms 
valt ons tuiniersoog op een ogenschijnlijke 
verbetering. We geven de zaailing de kans om 
verder uit te groeien, zodat we haar kunnen 
bestuderen. Vorig jaar ontdekte ik een mooie 
zaailing van een Zeeuws knoopje (Astrantia) in 

mijn moestuin. We zien dat ze potentie heeft, 
maar hoe komt zo’n nieuwe vondst aan een 
naam?
De naamgeving van planten is een serieuze 
studie. Bibliotheken zijn volgeschreven met de 
meest uiteenlopende pogingen en systemen 
om orde aan te brengen in de groene wereld 
om ons heen. De eerste serieuze poging 
is ondernomen door Theopastrus, die met 
beperkte middelen – zoals bladvorm en wel 
of niet vruchtdragend – planten van elkaar 
probeerde te onderscheiden. Later waren het 
vaak apothekers en artsen die behoefte had-
den aan meer kennis van planten. Door mid-
del van veldtochten, samen met een schilder 
die de vondsten sierlijk op doek vereeuwigde, 
werd de plantenwereld in kaart gebracht.  
Carl Linnaeus bedacht uiteindelijk de binaire 
plantnaam, bestaande uit een geslachtsnaam 

en een soortnaam. Een voorbeeld hiervan is 
Hydrangea macrophyllia. 

De codeur
Terug naar onze vondst in de tuin. Het geven 
van een naam aan een plant is aan regels 
gebonden. Vanzelfsprekend blijft de systema-
tiek van Linnaeus overeind. De soortnaam en 
geslachtsnaam moeten gerespecteerd worden, 
maar de rasnaam is een fantasienaam die zelf 
mag worden bedacht door de veredelaar of 
de gelukkige vinder in de tuin. Deze rasnaam 
is wel aan een aantal regels gebonden, zo is 
het lastig om een plant naar een automerk 
te vernoemen of een reeds gevestigde en 
beschermde naam.  
In Nederland is Stichting Floricode belast 
met de correcte registratie van plantnamen. 
Henk Zwinkels, de directeur, vertelt eerst over 

Nieuwe tulpen tentoonge-
steld in een Keukenhof-
paviljoen.

Carl Linnaeus bedacht uiteindelijk de binaire 
plantnaam, bestaande uit een geslachtsnaam 
en een soortnaam.

Vanuit het hele land kwamen 
kwekers, telers en veredelaars naar 
de hoofdstad met hun gekweekte 
bloemen en planten. 



de historie van het coderen in Nederland en 
licht vervolgens de huidige werkwijze toe. 
‘Vroeger was de sierteelt in Nederland lokaal 
van aard. Kwekers boden op markten hun 
waren aan. Het was zeer goed mogelijk dat 
in een ander deel van het land dezelfde plant 
onder een andere naam werd aangeboden; of 
dat dezelfde naam gebruikt werd voor diverse 
producten. Met de professionalisering van de 
handel was dit natuurlijk erg ongemakkelijk.’ 
De Koninklijke Maatschappij voor Tuin-
bouw en Plantkunde, kortweg KMTP, deed 
in Nederland een eerste poging om tot een 
uniforme naamgeving te komen. In 1889 deed 
de Bloemen-, Planten- en Groentecommissie 
haar eerste keuringen in Artis in Amsterdam. 
Vanuit het hele land kwamen kwekers, telers 
en veredelaars naar de hoofdstad met hun 
gekweekte bloemen en planten. Door middel 
van wedstrijden en keuringen werden kwekers 
in de gelegenheid gesteld om nieuwe planten 
te laten keuren en de naam vast te leggen. 
Vanaf 1909 werd de Bloemen-, Planten- en 
Groentecommissie omgedoopt tot VKC, de 
Vaste Keurings Commissie. 
Handel is in Nederland altijd van wezenlijk 
belang geweest en ook bij het geven van 
een naam aan een nieuw product vond de 
handelsgeest haar weg. De keuringen van de 
VKC werden vaak gekoppeld aan een groot 
evenement zoals de Keukenhof of de Floriade. 
Bezoekers van deze evenementen konden 
gelijk kennismaken met de nieuwe producten 
en natuurlijk met het jury-oordeel. Misschien 
herinner je je de bordjes met de jury-uitslag 
van de Vaste Keurings Commissie in de diverse 
Keukenhofpaviljoens. 
Wanneer een kweker de naam bedacht heeft 
voor de plant, moet deze worden geregistreerd. 
‘Voordat dat mogelijk is kijkt Floricode of de 
naam niet elders al bestaat of beschermd 

is. Ook dient er een exemplaar van de plant 
naar Floricode gestuurd te worden’ zegt Henk 
Zwinkels. Waar vroeger een schilder de plant 
nauwkeurig verbeeldde, gebeurt dat nu met een 
digitale camera. ‘De foto wordt aangevuld met 
een nauwkeurige beschrijving en aan de hand 
van de kleurenwaaier van de Royal Horticultural 
Society wordt de bloemkleur bepaald. Nadat de 
plant gefotografeerd en uitgebreid beschreven 
is, krijgt ze een code waarmee ze verhandel-
baar wordt.’ Zonder code mogen planten pro-
fessioneel niet op de markt gebracht worden. 
Een goede codering is van wezenlijk belang, 
zeker als men werkt met veilingen en export.

De plant
Terug naar mijn tuin, naar de mooie nakome-
ling van onze Zeeuwse Knoop. Ik zou deze offi-
cieel kunnen vernoemen naar mijn vriendin, 
wellicht iets Zeeuws, of naar de plaats waar 
ze staat, onze moestuin aan de Oosterplas in 
’s-Hertogenbosch. Dan moet ik ze wel uitgra-
ven, opsturen en laten beschrijven. We beslui-
ten haar met rust te laten en zolang ze binnen 
de grenzen van onze moestuin blijft noemen 
we haar Astrantia major ‘Martha’. •

We hebben net een bijzondere kersttijd in ‘lockdown’ achter de 
rug. Items op tv toonden, of wilden ons doen geloven, dat de 

Nederlanders vanwege de pandemie al vroeg extra gezelligheid in huis 
wilden halen. Kwam de kerstboom in normale tijden pas na 5 december 
in beeld, nu zagen we beelden van kerstbomen die al in oktober opge-
tuigd in huis stonden.
De kerstboom als onderdeel van de kerstsfeer is een vroeg 19e-eeuwse 
traditie. Dat de kerstboom snel populair werd, mag blijken uit het 
bekende kerstlied ‘O Tannenbaum. O Tannenbaum, wie grün sind deine 
Blätter’. Dit oorspronkelijk 16e-eeuwse volksliedje werd in 1824 door 
Ernst Anschütz herschreven tot de huidige kerst-evergreen. Afgezien van 
een opgetrokken wenkbrauw vanwege het verwarrende ‘Blätter’ in plaats 
van Nadeln, was het lied in Duitsland een doorslaand succes. 

O Sparreboom
Een eerste nogal letterlijke Nederlandse vertaling stamt uit 1862 en 
luidde ‘O denneboom, o denneboom! wat is uw loof standvastig!’ Al 
snel werd dit hertaald tot ‘O denneboom, O denneboom, wat zijn uw 
takken wonderschoon’. Hiermee bleef ons in ieder geval de Duitse 
loof- en naaldpolemiek bespaard.  Maar het lied bracht ons wel een 
veel groter probleem dat de Duitsers niet kenden: de vertaling van Tan-
nenbaum naar dennenboom. In het Duits heet de gewone Spar ‘Fichte’ 
of ‘Rothtanne’, de Zilverspar ‘Weisstanne’, ‘Edeltanne’, ‘Silbertanne’ ook 
‘Schwarztanne’ of ook kortweg ‘Tanne’. Een den is in het Duits ‘Kiefer’. 
Voor de maat of het rijmschema van het lied maakt het weinig uit of er 
‘O sparreboom’ of ‘O denneboom’ wordt gezongen, maar de foutieve 
vertaling van Tanne naar den leidde al snel tot verwarring. In de volks-
mond werd de kerstboom, die toch echt een spar was, nu ineens een 
dennenboom.

Polemiek
In het weekblad Onze Tuinen verscheen in december 1917 na een ‘uitvoe-
rige polimiek’ een artikel van A.J. van Laren met de titel ‘Is de kerstboom 
een spar of een den?’  Van Laren was een man wiens mening gewicht in 
de schaal legde. Hij was curator van de botanische tuinen van de Hortus 
Amsterdam, redacteur van Onze Tuinen. Begin jaren ’30 zou hij grote 
bekendheid genieten als auteur van de Verkade-albums over vetplanten 
en cactussen. Helaas kon ook Van Laren geen simpele oplossing bieden.  
Hij verzuchtte: ‘Toch als men het onderscheid wil aangeven, blijkt 
de zaak niet zoo eenvoudig, als ze oppervlakkig schijnt. Met een 
Dennenbosch bedoelen we algemeen een bosch van Naaldboomen 
(Pijnboomen, Kegeldragers, Coniferen), ongeacht welke soorten daarin 
voorkomen, maar in het bijzonder duidt de naam Dennen toch op het 

Planten- en bomennamen krijgen door foutieve vertalingen of mis-
verstanden soms een naam die eigenlijk eerder misleidend is dan 
adequaat. Een mooi voorbeeld hiervan is onze kerstboom. We zingen: 
‘O dennenboom, o denneboom’, maar het is toch echt een spar.  

Tekst: Ronald van Immerseel

Van de dennenboom die geen dennenboom was (en is)

geslacht Pinus waartoe o.a. de Grove Den 
(Pinus sylvestris) en de Oostenrijksche Den 
(Pinus austriaca) behooren. De naam ‘Den’ 
wordt ook echter aan echte Sparren gegeven 
en men spreekt van Fijne Den voor Picea 
excelsa en van Zilver-Den voor Abies pectinafa. 
Echte ‘Dennen’ (Pinus) worden evenwel nim-
mer ‘Sparren’ genoemd.’

Salomonsoordeel
De Commissie voor de Nederlandsche 
Plantennamen velde een salomonsoordeel en 
stelde dat beide geslachten van kegelvormiqe 
naaldbomen, zoals Picea en Abies ‘Spar’ heten, 
en het geslacht Pinus wordt aangeduid met 
‘Den’.  De Nederlandse kerstboom was over 
het algemeen een fijnspar (Picea abies). Sinds 
het einde van de 20e eeuw wint de Nordmann-
spar (Abies Nordmanniana) aan populariteit, 
maar ook dat is geen den. In Nederland zijn we 
gelukkig goed in polderen. Een kleine 100 jaar 
na de discussie is de Nederlandse kerstboom 
dus nog steeds een spar, maar we noemen 
hem toch dennenboom. •

Rozenkeuring.

Spar: naalden Picea abies.

Grove den: Pinus sylvestris.

De Astrantia. 
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Narcissus is sinds de late middeleeuwen hét 
bekende beeld van eigenliefde geworden en is 
door vele kunstenaars uitgebeeld. De Weense 
psychiater Sigmund Freud heeft narcisme als 
stoornis onsterfelijk gemaakt. 

STRAF
Narcissus was volgens een Griekse mythe de 
zoon van de riviergod Cesiphus en de nymf 
Liriope. Hij was ongevoelig voor avances van 
personen van de andere of de eigen sekse. 
De babbelzieke nymf Echo was de laatste die 
in hem werd teleurgesteld. Zij had eerder als 
straf van de godin Juno haar spraakvermogen 
verloren en kon nog maar een kort zinnetje of 
enkel het laatste woord van een zin herhalen. 
Haar verdriet om de afwijzing leidde ertoe dat 
ze enkel nog als stem overleefde. 
De bede van een volgende door Narcissus 
afgewezen geliefde werd gehoord door de 
wraakgodin Nemesis die straffen uitdeelt aan 
mensen die aanmatigend of verwaand zijn. 
Narcissus zou in het vervolg alleen nog maar 
van zichzelf kunnen houden. Hij zag zich weer-
spiegeld in een donkere vijver en werd hevig 
verliefd op zijn spiegelbeeld. Ovidius beschreef 
op onnavolgbare wijze, hoe Narcissus in 
sprakeloze en bewegingsloze verwondering 
naar zichzelf kijkt in het water van de vijver. 
Dat beeld is voor eeuwig vastgelegd door de 
Italiaanse schilder Caravaggio. 

Langzaam onderging Narcissus volgens 
Ovidius de gedaanteverandering in de naar 
hem genoemde bloem. Waarschijnlijk was dat 
de narcis N. tazetta. De bloembladen van de 
wilde narcis N. pseudonarcissus zijn immers 
bleekgeel en niet wit. 
Begin 2019 ontdekte men in Pompeï, dat in het 
jaar 79 door een uitbarsting van de Vesuvius 
werd verwoest, in het atrium van een huis een 
fresco die Narcissus aan de vijver afbeeldt met 
in het water narcissen. 

STOORNIS
Narcisme als pathologische eigenliefde werd 
als stoornis voor het eerst beschreven in 1898 
door de Britse arts Havelock Ellis. Volgens 
Sigmund Freud is narcisme een normale fase 
in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
maar een stoornis als het na de puberteit 
nog de boventoon voert. In de DSM-5 (een 
classificatie voor psychiatrische stoornissen) 
wordt de narcistische persoonlijkheidsstoor-

De figuur Narcissus is hét bekende beeld van eigenliefde geworden.  
Als straf voor zijn verwaandheid veranderde hij in de naar hem 
vernoemde bloem. Toch hebben Narcissus en de narcis alleen hun  
schoonheid gemeen. De narcis heeft nauwelijks aandacht nodig.

Tekst: John Wokke

 ‘...nusquam corpus erat, croceum pro florem 
inveniunt folius medium congentibis albis.’ 
‘…nergens was zijn lichaam te vinden. In 
plaats daarvan vonden zij een bloem, waarvan 
de saffraangele kelk was omgord door witte 
bloembladeren.’

Zo verloopt de dramatische gedaantever-
wisseling van de beeldschone jongeling 
Narcissus in de bloem narcis. Het verhaal is 
beschreven door Publius Ovidius Naso (43 

nis beschreven als een alles overheersend 
‘patroon van grandiositeit (in fantasie of 
gedrag), een behoefte aan bewondering en 
een gebrek aan empathie’. Dat een narcist een 
excessieve behoefte heeft aan bewondering 
wordt goed geïllustreerd door oud-president 
Donald Trump.

CATSHUIS
Deze negatieve connotatie doet niets af aan de 
schoonheid van narcissen, die vanaf februari 
onze tuinen weer opfleuren. In Nederland wer-
den in het Vendu-huis van Mr. Boock in Den 
Haag op 20 april 1677 narcissen verkocht, die 
tevoren bekeken konden worden in de tuin van 
‘den gewesen Clerck Cats, in ’t West-eynde’. Dat 
moet de tuin van het huidige Catshuis op het 
landgoed Sorghvliet zijn geweest. De raads-
pensionaris Jacob Cats verrijkte zijn park met 
bijzondere bolgewassen. Vanaf het begin van 
de 18e eeuw verkochten bloemisten bolgewas-
sen, waaronder narcissen.
Er zijn 350 jaar later vele soorten narcissen te 
verkrijgen in allerlei kleuren en maten, van de 
bekende gele N. ‘Carlton’ tot de mysterieuze 
N. ‘Misty Glen’, die spierwit is met een klein 
gifgroen hart. Narcissen hebben niet veel aan-
dacht nodig en komen jarenlang terug. Je kunt 
ze planten in groepjes, de vroegbloeiers in het 
gazon en in potten. In arme grond helpt na 
het eerste jaar wat mest na de winter, als het 
eerste blad verschijnt. Om blijvende bloei te 
garanderen is het goed de uitgebloeide koppen 
te verwijderen. •

DE NARCIS: 

voor Christus - AD 17) in het jaar 8 van onze 
jaartelling in zijn boek III, vers 339-510 van 
de Metamorfosen. Waarschijnlijk is het ook 
de eerste beschrijving van de wilde narcis. 
Ovidius was een Romeinse schrijver die de 
overgang van de Republiek naar het keizerrijk 
meemaakte. Hij vervulde belangrijke ambten 
in Rome en wijdde zich aan de dichtkunst. Hij 
raakte in onmin met keizer Augustus en werd 
door hem verbannen naar de stad Tomis aan 
de Zwarte Zee. 

Boven: Narcissus tazetta in Israël.
(bron Wikipedia, foto van Zachi Evenor)

Narcissus (ca. 1600) door 
Michelangelo Merisi da 
Caravaggio. Rome, Galleria 
Nazionale d’Arte Antica.

Informatie over vroege 
verkoop van narcissen 
in Nederland 
verkregen met dank 
aan Dr. Lenneke 
Berkhout en Leo van 
der Meer.van Narcissus tot narcistisch
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Heilige bomen
In het spirituele leven van de Kelten speelden 
heilige bomen een belangrijke rol. De Kelten, 
een verzamelnaam voor verschillende volkeren 
en stammen die de Keltische taal spraken, 
leefden gedurende de ijzertijd in Centraal-
Europa en Klein-Azië. 
De meest heilige bomen voor de Kelten waren 
de berk en de eik. Deze bomen werden, net 
als de bekende grote stenen, in een bepaald 
patroon geplant dat een religieuze betekenis 
had en gebruikt werd in ceremonies. 
Omdat deze volkeren zo sterk verbonden 
waren met de natuur, kregen verschillende 
bomen en planten een symbolische betekenis. 
De oer-Keltische herdersvolken uit het gebied 
van de Kaukasus beschouwden de gaspel-
doorn (Ulex europaeus) als symbool voor de 
start van een nieuwe cyclus van leven en dood. 
In Wales en Ierland werd de gaspeldoorn 
gebruikt om boze geesten af te weren door 
takken van de gaspeldoorn boven de deur te 
bevestigen. Een meer praktische toepassing 
van gaspeldoorn was het drogen van de was 
op struiken die bij het huis waren aangeplant. 
De doorns zorgden er namelijk voor dat de 
was bleef liggen en niet wegwaaide. 
Wat betreft de naamgeving, Ulex stamt waar-
schijnlijk af van het Keltische ec of ac (punt), 
naar de stekels. Een andere opvatting is dat 
Ulex komt van odax, wat stekelig betekent. In 
Nederland is de gaspeldoorn vrij zeldzaam. 
Hij komt voor in de duinstreek, in het midden 
en oosten van het land en in de Kempen. 

De hyacint en de jaloerse liefde 
Eén van de 250 verhalen uit de Methamor-
phosen van Ovidius beschrijft de liefde tussen 

dat wanneer een kind overlijdt, een engel een 
madeliefje op aarde laat vallen om de ouders 
te troosten. 

Een nieuw begin
De prachtige kersenbloesem wordt beschre-
ven door journaliste Naoko Abe in haar 
boek Sakura; Hoe een Engelsman de Japanse 
kersenbloesem redde (Vertaling Fred Hendriks, 
uitgever Thomas Rap). Naoko beschrijft de 
bijzondere relatie tussen de Engelsman Col-
lingwood Ingram en de Japanse kersenboom. 
Collingwood bezocht in 1902 Japan en verloor 
zijn hart aan de kersenbloesem, de sakura. 
Hij nam verschillende stekken mee terug naar 
Engeland en plantte die op zijn landgoed. 
Toen hij 20 jaar later opnieuw Japan bezocht, 
was hij geschokt door de achteruitgang in bio-
diversiteit. Het landschap werd gedomineerd 
door slechts één soort, de gekloonde somei-

yoshino. Op zijn landgoed in Kent stond de 
oorspronkelijke bloesem nog steeds te stralen. 
Collingwood repatrieerde twee stekjes hiervan 
in een aardappel terug naar Japan. Hij heeft 
hierdoor veel soorten van uitsterven weten te 
redden. 
De kersenbloesem verwijst naar vergankelijk-
heid. Een spectaculair gezicht in de lente, 
maar helaas van korte duur. De somei-yoshino 
bloeit slechts 8 dagen. Dit herinnert ons eraan 
dat het leven vergankelijk is en tijd kostbaar. 
Deze verwijzing naar het korte leven is echter 
iets van de 20e en 21e eeuw. De symboliek is 
bewust veranderd omdat het de bedoeling 
was om voor de keizer te sterven. In het oude 
Japan was de diversiteit van de kersenbloesem 
veel groter, ze bloeiden een langere tijd. De 
kersenboom stond toen juist altijd voor nieuw 
leven en nieuw begin. Een mooie reden om 
een kersenboom in je tuin te planten. •

Door de symbolische betekenis te kennen van planten en bomen, de elementen waaruit 
de tuin is opgebouwd, kan je een diepere waarde aan de tuin en de plek meegeven. Je gaat 
toch anders naar je tuin kijken als je de madeliefjes in het gras ziet als een spoor dat door 
engelen is achtergelaten.

Tekst en foto’s: Lara de Graaf

Bloemen van 

de god Apollo en de knappe jonge man 
Hyakinthos, aan wie de voorjaarsbloeiende 
hyacint zijn naam dankt. Het verhaal gaat dat 
niet alleen Apollo verliefd was op Hyakinthos, 
maar ook Zephyros, de Westenwind. Zephyros 
kon het niet verkroppen dat Hyakinthos hem 
niet zag staan. Toen Apollo en Hyakinthos het 
discuswerpen aan het oefenen waren, blies de 
jaloerse Zephyros een door Apollo geworpen 
discus uit zijn baan tegen het hoofd van Hya-
kinthos, die daardoor dodelijk verwond raakte. 
In zijn verdriet en wanhoop transformeerde 
Apollo het bloed van Hyakinthos in de prach-
tige voorjaarsbloem hyacint. 
Maar volgens een andere mythe was het bloed 
van Ajax de bron waaruit de hyacint ontsproot. 
Ajax probeerde om de wapens van Achilles 
veilig te stellen in een gevecht met Odysseus. 
Hij faalde hierin, nam zijn eigen leven en zijn 
bloed bleek een vruchtbare bodem. 
De hyacint heeft in ieder geval een duidelijke 
link met begrafenis en rouw. Maar verwijst ook 
naar voorzichtigheid en wijsheid omdat Apollo 
de god is van kennis en van de muzen, de 
schone kunsten.   

Troostrijk bloempje
In het christendom worden veel bloemen 
geassocieerd met Maria. Het blauw van de 
korenbloem verwijst naar de hemelse konin-
gin. Het witte madeliefje verwijst naar de zui-
verheid van Maria. In de middeleeuwen stond 
het madeliefje symbool voor verachting van 
wereldse goederen. De gedachte was dat zelfs 
van de kleinste bloem van Gods schepping iets 
te leren viel. Ook de Kelten associeerden het 
witte bloempje al met puurheid. Zij geloofden 

troost en hoop
Hyacinthoides hispanica. Gaspeldoorn.

Kersenbloesem. Madeliefjes.
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Aflevering 3: Akeleien van Hugo van der Goes, Albrecht Dürer en Vita Sackville-West

Wie houdt er niet van de akelei? 
De combinatie van exotische 
bloemen met een heel luchtig 

voorkomen maakt dat ze overal in de tuin 
welkom zijn. En dan is het ook nog een vaste 
plant die zich makkelijk uitzaait. Wat wil je nog 
meer?

Mijn voorliefde ervoor begon toen ik in mijn 
middelbareschooltijd – ja toen al – de columns 
las van Vita Sackville-West. Een daarvan is een 
lofzang op de akelei, een plant die je te weinig 
zag, aldus de Engelse tuingoeroe. Romantisch 
als ze was visualiseerde ze zich een binnen-
plaats in een gloed van akeleien in alle kleuren. 
Maar het is een terzijde, als ‘Ik heb nooit het 
hart om akeleien uit te trekken, waar ze zich 
ook uitgezaaid hebben’, waardoor je voor haar 
en haar keuzes valt. Hun gemakkelijke kruisbe-
stuiving ontlokte Vita de zinsnede: Hun zeden 
laten wel veel te wensen over. Engelse humor 
zeker, maar ze meende het ook want het ging 
ten koste van de mooiere variëteiten.

De akelei bleef fascineren. Tijdens mijn studie 
kunstgeschiedenis hoorde ik heel andere 
verhalen. Het idee van Disguised Symbolism 
ofwel ‘verborgen symboliek’ vierde hoogtij. 
We zochten en vonden allerlei verstopte bete-
kenissen in de schilderijen van Jan van Eyck 
en tijdgenoten. Het prachtige bloemstilleven 
op de voorgrond van een grote Aanbidding 
der herders van ca. 1476 had Hugo van der 
Goes daar niet zomaar geplaatst. Ook al was 
Christus nog een baby, het verwees al naar 
wat komen zou. De oranjerode lelie herinnert 
aan zijn bloed en de irissen (zwaardlelies) aan 
het zwaard in het hart van de Mater Dolorosa. 
En de akeleien? Die refereren aan de smarten 
van Maria. Akelei in het frans is ‘ancolie’ ofwel 
melancholie = droefenis. Maria kende zeven 
momenten van smart. Hoeveel volle bloemen 
zien we? Precies, geen speld tussen te krijgen.

Ook al zou je het willen, dit soort getuige-
nissen, van vijf eeuwen terug, voorzien van 
zulke fraaie ‘illustraties’ zijn natuurlijk niet te 
verslaan. De vroege bloemensymboliek heeft 
grote aantrekkingskracht. En de aquilegia 
vulgaris, de gewone, blauwe akelei, die zo in de 
vrije natuur te vinden is, komt zo op een nóg 
hoger voetstuk te staan. 

Dat kunstenaars de bloem ook zonder intellec-
tuele poespas waardeerden blijkt uit de feno-
menale aquarel, toegeschreven aan Albrecht 
Dürer van enkele decennia later. Alweer een 
topper voor tuinier en kunstliefhebber. Ida 
Gerhardt schreef er een lang gedicht bij. Het 
begint als volgt: 
Toen hij het kleine plantje vond,
boog hij aandachtig naar de grond
en dan, om wortels en om mos
groef hij de fijne aarde los,
voorzichtig - dat zijn hand niets schond.

In het gedicht vergelijkt Gerhardt de schilder-
kunst met de dichtkunst. Maar het gekke is – 
kennelijk is het haar niet opgevallen – er klopt 
iets niet met de bloeiwijze van Dürers akelei. 
Een beetje tuinier ziet dat Hugo van der Goes 
de vertakkingen van de bloemstengel correct 
heeft weergegeven, maar dat we bij Dürer 
slechts een deel van de stengel zien. Nog 
gekker wordt het als we ons realiseren dat de 
bloemen niet bij elkaar horen. De linker is die 
van de gecultiveerde akelei, terwijl de rechter 
die is van de wilde. Zo mooi als Gerhardt het 
beschreef – dat de Duitse kunstenaar de plant 
uitgroef – is het dus niet gegaan. Hij heeft de 
zaak een beetje gemanipuleerd door er ver-
schillende stengels in te steken. Of we daarom 
aan de eigenhandigheid moeten twijfelen, 
zoals wel wordt gedaan, dat moeten de Dürer-
kenners onderling maar uitvechten. Voor ons 
blijft het een prachtig bewijs van oude liefde 
voor deze fraaie schuinsmarcheerder. •

Hun zeden laten 
veel te wensen over

UIT DE KUNST
In deze serie houdt 

kunsthistoricus 
Michiel Plomp tuinen 

in de schilderkunst 
tegen het licht. 

Albrecht Dürer, De akelei, ca. 1500 (door andere hand abusievelijk ‘1526’ gedateerd), aquarel op perkament, 35,6 x 28,7 cm, 
Albertina Museum, Wenen.

Hugo van der Goes, Stilleven met 
bloemen (detail uit Aanbidding 
der herders, ca. 1476, olieverf op 
paneel; 253 x 304 cm), Galleria 
degli Uffizi, Florence.
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Giftig en 
geneeskrachtig

MEDICINALE PLANTEN

Lopend door de tuin realiseert niet 
iedereen zich dat veel planten giftig en 
geneeskrachtig zijn. Deze medicinale 

planten zijn bekend sinds mensenheugenis. De 
Romein Plinius Major wijdde 2.000 jaar geleden 
twee boeken uit de Naturalis historia aan medi-
cinale planten. Hij adviseerde rauwe knoflook 
voor geesteszieken en gekookte knoflook voor 
astmapatiënten. Drie teentjes knoflook in azijn 
zou helpen tegen kiespijn. Het ingedroogde 
sap van de zwarte papaver, opium, was een 
goed slaapmiddel. Van het zaad werden pilletjes 
gemaakt tegen migraine. Niet vreemd: opioïden 
zijn krachtige pijnstillers. 
Voorbeelden van medicinale planten zijn vinger-
hoedskruid (werkzame stof: digoxine) en taxus 
(taxol). Bij digoxine liggen de geneeskrachtige 
en de schadelijke werking ver uit elkaar. Bij taxol 
gaat de geneeskrachtige werking gepaard met 
nare bijwerkingen. Hoe de geneeskrachtige 
werking bekend werd, is een voorbeeld van trial 
and error: van uitproberen al of niet bij toeval 
of doelbewust. 

Digitalis, vingerhoedskruid
De tweejarige plant vingerhoedskruid ver-
spreidt zich massaal via zaden en komt in het 
wild voor tot in Zuid-Scandinavië. De meest 
bekende variëteit, Digitalis purpurea, heeft 
lange brede, lancetvormige bladeren en licht 
purperen, rozerode of witte kelkvormige bloe-
men. Digitalis grandiflora heeft grotere, gele 
bloemen aan minder hoge stengels net als de 
Digitalis lutea met kleinere bloemen. 
De toxische werking van digitalis was al 
bekend in de middeleeuwen. Fornaciari 
beschreef in 2015 een onderzoek van de 
mummie van Cangrande della Scale heer van 
Verona en patroon van Dante Alighieri. Hij 
stierf op jonge leeftijd in 1229, kort na zijn 
triomfantelijke intocht in Treviso, aan een 
plotselinge ziekte met braken en diarree. Uit 
onderzoek van de darminhoud van de mum-

mie bleek dat hij een digitalisvergiftiging had 
opgelopen, waarschijnlijk met opzet.  

Kruidenvrouwtje
Het medicinale gebruik van digitalis gaat terug 
tot de 12e eeuw als behandeling van hoofdpijn, 
epilepsie, duizeligheid en huidziekten zonder 
rationele verklaring. Een frequente bijwerking 
is braken, waardoor het als braakmiddel werd 
gebruikt. De 15e-eeuwse Beierse arts Leonard 
Fuchs noemde de plant vingerhoedskruid, 
omdat de bloem lijkt op een ‘Fingerhut.’
De geneeskrachtige werking van digitalis werd 
in 1775 bij toeval ontdekt door de Engelse arts 
William Withering. Onder invloed van zijn 
vrouw Helena Cook raakte hij geïnteresseerd 
in de botanie. Hij was lid van de Lunar Society, 
een groep intellectuelen die maandelijks onder 
de volle maan samenkwamen. Andere leden 
waren James Watt, die de stoommachine uit-
vond, Josiah Wedgwood en Joseph Priestley, die 
zuurstof ontdekte. Benjamin Franklin, een van 
de founding fathers van de Verenigde Staten was 
een graag geziene gast.   Taxushaag Sssinghurst.

Niet voor niets kregen veel planten in het latijn de toe-
voeging ‘officinale’ wat geneeskrachtig betekent. Al sinds 
mensenheugenis wordt de natuur gebruikt als apotheek. 
Ook in je eigen tuin staan vaak medicinale planten. Twee 
bekende voorbeelden zijn vingerhoedskruid en taxus. 

Tekst: John Wokke

Vingerhoedskruid, foto: David Clode
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Withering zag dat een mengsel van een lokaal 
kruidenvrouwtje effectief was bij oedeem aan 
de onderbenen. Dat oedeem was een gevolg 
van hartspierzwakte, decompensatio cordis. 
Withering ontdekte dat vingerhoedskruid het 
effectieve bestanddeel van het kruidenmeng-
sel was. Hij beschreef in 1785 de werking van 
digitalis en de bereiding ervan uit de bladeren. 
Digoxine reguleert ook het hartritme, waardoor 
het wordt gebruikt tegen boezemfibrilleren. 

Toepassing in de tuin: Vingerhoedskruid is 
door zijn architectonische waarde een perfecte 
toevoeging aan een gestructureerde border of 
een wildere cottage garden. 

Taxus, venijnboom
De Europese variëteit, Taxus baccata, is in veel 
tuinen en landschapsparken te vinden, als 
solitaire boom, al of niet of in vorm gesnoeid, 
en als haag. Deze trage groeier komt in heel 
Nederland in het wild voor. Op kerkhoven in 
Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk staan 
vaak eeuwenoude exemplaren. De taxus op 
het kerkhof van Fortingall zou tussen de 2.000 
en 3.000 jaar oud zijn. Het planten van taxus 
op kerkhoven zou wegens de lange levensduur 
een symbool zijn van de band tussen leven en 
dood. Een andere verklaring is dat de giftige 
bladeren het vee weghouden. 

De zuilvormige Ierse taxus, Taxus baccata 
‘Fastigiata’ werd rond 1760 door een boer ont-
dekt in de Cuilceagh Mountains in het Ierse 
graafschap Fermanagh en overgebracht naar 
Florence Court, het landgoed van de eerste 
graaf van Enniskillen. De Florence Court-taxus 
trok daar de aandacht en werd er gekweekt en 
verspreid. Deze oer-taxus fastigiata is er nog 

steeds te bewonderen, zij het door ouderdom 
met gebogen takken, ‘semi-fastigiata’.
Taxushout is heel buigzaam en werd door de 
oude Grieken al gebruikt om bogen van te 
maken. De longbows met een lengte tot 1.8 
meter, brachten de Engelsen onder aanvoering 
van koning Henry V de overwinning in de slag 
tegen het Franse ridderleger bij Agincourt in 
1415. 

Dodelijk
De giftige eigenschappen van de taxus waren 
al bij de Romeinen bekend. Zij gaven taxus de 
toevoeging ‘funesta’, dodelijk, wegens de gif-
tige bessen. Het woord toxisch komt van het 
Latijnse ‘toxicum’, gif, en het Griekse ‘toxikon’, 
gif voor pijlen en ‘toxikos’ samenhangend met 
pijlen of boogschutterij en ‘toxon’, boog van 
taxus. Toxisch stamt dus van taxus af.
Dieren die gevoerd werden met de bladeren 
van de taxus stierven vaak. Ook het zaad (de 
pitten van de bessen) is zeer giftig. De giftige 
stof heette taxine. Agatha Christie gebruikte 
die pitten als gif in A pocket full of rye, (Een 
handvol rogge) uit 1953: ‘…I’d be prepared to 
make a bet on what the poison was.’ ‘In-deed?’ 
‘Taxine, my boy. Taxine…Berries or leaves. 
Highly poisonous.’ 

De structuur van de werkzame stof in het 
geneesmiddel taxol werd in 1971 door Monroe 
E. Wall en Masukh C. Wani ontdekt in het 
kader van een groot screeningsprogramma, 
waarbij planten werden onderzocht op een 
mogelijke geneeskundige werking. Zij ont-
dekten taxol in de bast, takken, bladeren en 
vruchten van de Taxus brevifolia, die inheems 
is aan de westkust van de Verenigde Staten. 
Taxol bleek later heel effectief tegen verschil-
lende vormen van kanker zoals eierstokkanker 
en uitgezaaide borstkanker. Taxol komt in alle 
taxusvariëteiten voor. De schadelijke bijwerkin-
gen, waar patiënten vaak veel last van hebben, 
verraden de afkomst van de taxus.

Toepassing in de tuin: Taxus baccata wordt 
gebruik voor hagen en erfafscheidingen. Taxus 
fastigiata heeft grote architectonische waarde. •

John Wokke is emeritus 
hoogleraar neurologie 
in het UMC Utrecht.

Taxus baccata in Fortingall, Perthshire, Schotland 
(foto door Paul Hermans, 6 juni 2011).

exc
excursie-
commissie

De excursiecommissie heeft weer drie mooie dagen samengesteld. De variatie is 
groot, van een laat 18e-eeuwse deftige boerentuin tot een nét geopend, door bur-
gers zelf ingericht stadspark. De enorme Land Art-projecten in de Flevopolder zijn 
weer van een heel andere categorie. Nu maar hopen dat we met z’n allen corona 
eronder krijgen. 

Historisch en hedendaags groen in Tilburg: 
van gemeentelijk groen tot een stadspark 
bedacht door burgers
VRIJDAG 7 MEI (WANDELEXCURSIE)

Tilburg timmert flink aan de weg, wat vooral te zien is aan de 
ontwikkeling van het voormalig NS-werkterrein. Onderdeel hiervan 
is het in 2019 geopende Spoorpark. Inwoners van Tilburg konden 
met ideeën komen. Dit resulteerde in vele originele opties. We 
krijgen hier een rondleiding. Het Spoorpark is nu al een geliefde 
ontmoetingsplek en geeft een eigentijdse invulling aan het  
19e_eeuwse stadsparkconcept. 
Tijdens de lunch in bioscoop Cinecitta, houdt Arnoud-Jan Bijs-
terveld een inleiding over de wijk Tivoli. Bij de aanleg stelde de 
gemeente eisen aan de groenvoorzieningen. We wandelen via het 
Tivolipark naar drie particuliere tuinen in deze wijk. We bekijken 
o.a. ontwerpen van Pieter Buys en van John Bergmans.
We sluiten af met een drankje in een van de tuinen.

Startpunt: bioscoop Cinecitta
Tijd: 10.00 uur-ca. 17.00 uur
NTs-donateurs met één introducé € 60,00 p.p.
Niet-donateurs: € 65,00 p.p.

Huis met tuin van Pieter Buys in Tilburgse wijk Tivoli. Spoorpark in Tilburg, bron: Wikimedia.
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In Flevoland staat een weergaloze groep 
landschaps kunstwerken. Nergens ter wereld 
is zoveel ‘Land Art’ op zo’n relatief klein 
oppervlak te vinden. Er zijn werken te zien van 
wereldberoemde kunstenaars, zoals Robert 
Morris, Richard Serra en Daniel Libeskind. En 
midden in de polder groeit ook de beroemde 
Groene Kathedraal – geïnspireerd op die in 
Reims – van de Nederlandse kunstenaar 
Marinus Boezem.

De Land Art-stroming was populair in de VS in 
de jaren zeventig en waaide door middel van 
tentoonstellingen in Amsterdam en Arnhem 
over naar Nederland. In 1977 is ook het eerste 

Land Art 
Flevoland
WAARSCHIJNLIJK 
ZONDAG 25 JULI (BUSEXCURSIE)

Aan de skyline van Groningen is in 2011 het 
monumentale Duo-gebouw toegevoegd. Op 
het dak van de ondergrondse parkeergarage 
heeft tuinarchitect Lodewijk Baljon een van de 
grootste en mooiste kantoortuinen van Neder-
land gecreëerd. Met prairieplanten, siergrassen 
en klimop is er intimiteit gecreëerd met behoud 
van openheid naar het omliggende landschap. 
De lunch gebruiken we op landgoed Pábema 
in Zuidhorn in de prachtig gerestaureerde kop-
hals-rompboerderij van rond 1800. Het land-
goed heeft bloementuinen, een kruidentuin, 
moestuin en een boomgaard. Slingerperken 
herinneren aan de Groningse slingertuin. Tot 

Drie Groningse parels  
ZATERDAG 4 SEPTEMBER (EIGEN VERVOER)

Het Duo-gebouw in Groningen met 
tuinaanleg van Lodewijk Baljon.

Links: De Overtuin van 
landgoed Pábema in 
Zuidhorn.

Rechts: De kwekerij 
van Lianne Pot in  
De Wilp.

Antony Gormley, Exposure, 2010, 
in Flevoland, foto: Bram Schilling.

Marinus Boezem, De Groene Kathedraal 
(aangelegd in 1987) in Flevoland, 

foto Gert Schutte.

werk in Flevoland aangelegd. Inmiddels zijn 
het er negen! Nog in 2018 zijn er werken aan 
toegevoegd. De kunstwerken staan op het 
land, maar soms ook in het water en soms 
creëren ze juist een brug tussen beide. Een 
gids zal ons tijdens de busrit steeds uitleg 
geven over de diverse kunstwerken.

We gaan een dag mee met KAF (Kunstlinie 
Almere Flevoland)
Kosten ca. 65,- p.p. (inclusief lunch)
Start in Almere (KAF) of Station Lelystad, 
eindpunt idem 
Tijd: 9.30 tot 19.30 uur

slot zijn we te gast op de kwekerij van Lianne 
Pot in Wilp. Haar prairietuin laat gevarieerde en 
kleurrijke combinaties zien van vaste planten 
en grassen. Met elkaar in evenwicht vergen ze 
weinig onderhoud en behoeven ze geen water 
of voeding. 

NTs-donateurs met een introducé ca. € 45,- p.p.: 
niet donateurs ca.€ 50,- p.p.
Start in Groningen, eindpunt in De Wilp
Tijd: 10.00-16.00 uur

N.B.: Deelnemers aan deze excursies dienen 
goed ter been te zijn, aangezien er veel gewan-
deld wordt, ook buiten de paden.

Zie www.tuinenstichting.nl voor meer 
informatie en aanmelding. 
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open tuinen 
commissie

otc

De Open Tuinencommissie 
(OTC) heeft steeds meer 
aandacht voor tuinen die 

mogelijk tot het toekomstig 

Gids voor tuinen  
met een wauw-factor
 
Op pad met de Open Tuinencommissie

De Open Tuinen Gids is een van de kroonjuwelen van de NTs. Al dertig jaar 
leidt de gids vele liefhebbers naar de mooiste tuinen. Wie bepaalt of een tuin 
in de gids komt? Dat is het werk van de Open Tuinencommissie. 

Tekst en foto’s: Marc Peters

erfgoed gaan behoren. Rita 
Bergshoeff, voorzitter van de 
commissie: ‘In de tien jaar dat 
ik in de commissie zit, is de 

Nico Wissing toont Friekje Harmsen (l) en Rita Bergshoeff een meidoornhaag, een oude perceelgrens uit 1880.

verbreding en het vergroten van 
diversiteit in de gids al ingezet. 
Die lijn trekken we door, zonder 
af te dingen op de bestaande 
tuinen. Niet alleen omdat we 
onze doelgroep willen uitbrei-
den en meer jongeren willen 
inspireren, maar ook omdat 
de huidige tijd daar simpelweg 
om vraagt. De visie op tuinen 
is constant in beweging, onder 
meer door sociaal maatschap-
pelijke veranderingen, druk op 
beschikbare woningruimte en 
door problematiek rond milieu, 
bodem en klimaat. Wij bewegen 
met de tijd mee, maar verliezen 
het verleden niet uit het oog.’

Tuin aanmelden 
Vorig jaar is de OTC uitgebreid 
van zes naar vijftien mensen, 

verspreid over het land. Alle leden 
hebben een professionele groene 
achtergrond of zijn deskun-
dige tuinliefhebbers met grote 
interesse voor groen. Om ervoor 
te zorgen dat de OTC met een 
brede blik kijkt, bezoeken steeds 
twee commissieleden samen de 
tuin. Die is door de eigenaar zelf 
aangemeld bij de NTs of komt als 
‘tip’ naar voren uit het circuit van 
enthousiaste tuinliefhebbers. De 
vijftien commissieleden hebben 
natuurlijk zelf ook een neus voor 
interessante of mooie tuinen. Zo 
zijn voor de Open Tuinen Gids 
2021 weer ruim zestig nieuwe 
bijzondere tuinen toegevoegd. 
Wat maakt een tuin geschikt voor 
publicatie in de gids? Rita: ‘Om 
de bezoekwaarde van een tuin te 
bepalen, kijken we naar diverse 

groene factoren als natuur, land-
schap, het historische aspect, de 
beplanting en het beheer. Maar 
we kijken ook naar niet-groene 
factoren, zoals ontwerp, techniek 
en materiaalgebruik. Bij elkaar 
heel wat om op te letten, maar 
onze mensen werken met een 
checklist als houvast bij de rap-
portage over de tuin.’ 

Checklist en wauw-factor 
In de eerste plaats is de interactie 
met de tuineigenaar belangrijk. 
Rita: ‘Als je aankomt bij een tuin, 
heb je als geoefende tuinkijker 
vaak al een eerste persoonlijke 
indruk. Je voelt dan of een tuin 
de zogenaamde wauw-factor 
heeft. Om te kijken of onze intu-
itie klopt, vragen we de eigenaar 
naar het verhaal achter de tuin. 

Tolkamer Grintjes, foto: Jelle Grintjes.
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Dan horen we waarom de tuin 
is zoals die eruitziet. Voor ons 
is een tuin ‘sterker’, naarmate 
de visie van de eigenaar meer 
overeenkomt met wat wij als 
bezoekers zien. Samen met de 
checklist als leidraad wordt dit een 
verantwoording voor opname in 
de gids. Op deze manier proberen 
we boven subjectieve motieven 
te staan, zoals bijvoorbeeld onze 
eigen smaak. 
De beschrijving die we vervolgens 
van de tuin maken voor de gids, 
moet vooral weergeven wat de 
bezoeker kan verwachten. We 
geven zo min mogelijk waarde-
oordelen, maar in die honderd 

schurende verhouding tussen 
ecologie en economie. ‘Ecologie 
gaat vóór economie’ luidt zijn 
credo, maar beide kunnen ook 
samengaan. Hij toont dat aan in 
zijn projecten, waaronder veel 
tuinen, parken en landschappelijke 
aanleggen. Friekje: ‘Deze tuin 
vertelt duidelijk zijn verhaal. Al 
dwalend zie je het gedachtengoed 
van Nico Wissing. Zonder twijfel 
een aanwinst voor de Open Tuinen 
Gids!’

Showtuin Jelle Grintjes
De andere tuin die Friekje en 
Rita bezoeken ligt even verder, 
in Tolkamer, waar de Rijn het 

Door veel te reizen en wereldwijd zijn licht op te steken, vergaarde Wissing 
inzicht in de vaak schurende verhouding tussen ecologie en economie.

Jelle Grintjes Tolkamer, foto: Jelle Grintjes.

beschikbare woorden willen we 
natuurlijk wel het bijzondere van 
de tuin weergeven.’
Het persoonlijke bezoek aan de 
tuin en de ontmoeting met de 
eigenaar of beheerder vormen dus 
de kern van de procedure. 
Het Tuinjournaal is erbij wanneer 
Rita en Friekje Harmsen, even-
eens lid van de Open Tuinen Com-
missie, op een zonnige septem-
berdag in 2020 twee tuinen voor 
het eerst bezoeken. Eerst gaan ze 
in Megchelen (Oost-Gelderland) 
naar Nico Wissing. Hij is een man 
met een uitgesproken groene visie 
en bovendien een gelauwerd tuin- 
en landschapsontwerper. 

Landschapstuin 
Nico Wissing
Op zijn 3 hectare grote terrein 
heeft Nico Wissing in de loop 
van ruim dertig jaar meerdere 
in elkaar overlopende tuinen 
aangelegd. De eerste in ‘de stijl 
van zijn moeder’ en de volgende 
steeds naar zijn inzichten van 
dat moment. De tuinen zijn dus 
organisch ontstaan. Als geheel 
weerspiegelen ze de ontwikkeling 
die Wissing als tuinontwerper 
en groen-visionair heeft 
doorgemaakt.  
Door veel te reizen en wereldwijd 
zijn licht op te steken, vergaarde 
Wissing inzicht in de vaak 

Tuin van Nico Wissing, foto: Modeste Herwig

land binnenkomt. Tuinontwerper 
Jelle Grintjes mocht in 2013 een 
stuk ‘verweesd niemandsland’ 
gebruiken dat na de dijkverzwa-
ring braak achterbleef. Met zijn 
praktische ervaring als hovenier 
legde Grintjes er een verrassende 
showtuin aan met duizenden 
vaste planten, bollen en knollen 
in grote variëteit en dichtheid en 
in oogstrelende combinaties, te 
bewonderen vanaf slingerende 
schorspaadjes. Dat Jelle Grintjes 
acht jaar geleden klei en zand 
niet goed genoeg vermengd 
heeft, blijkt nu een groot voor-
deel. Want pal naast elkaar treft 
de bezoeker diverse milieus waar 

Tolkamer Grintjes, foto: Jelle Grintjes.



Deze vragen en nog veel meer worden beantwoord door 
deskundigen van De Vlinderstichting in een online-symposium 
op zaterdag 6 maart van 10.00 tot 12.45 uur.
Meld je gratis aan op www.vlinderstichting.nl/landelijke-dag
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goed te zien is hoe planten het 
doen op verschillende grond-
soorten. ‘Het is één groot 
natuurlijk laboratorium’, vindt 
Grintjes. 
In mei en juni heerst in zijn 
showtuin de paarse periode, met 
veel Alliums en salvia’s. Twee 
maanden later is de volheid en 
diversiteit compleet. Astersoor-
ten kruisen hier gemakkelijk, net 
als Sanguisorba’s. Grintjes ziet 
de variëteiten voor zijn ogen 
ontstaan, bij wijze van spreken. 
Zijn enthousiasme deelt hij op 
Instagram. Dat brengt liefheb-

bers uit het hele land en soms 
ver daar buiten naar zijn tuin. In 
het najaar van 2021 opent hij een 
nieuwe showtuin op een groter 
terrein. Ook die ontwikkelingen 
deelt hij op zijn sociale media.

Respectvol 
Het komt voor dat een tuin niet 
geschikt wordt bevonden voor 
de gids. Rita Bergshoeff: ‘Er zijn 
tuinen waarbij we het verhaal 
van de eigenaar niet herkennen 
in de aanblik die de tuin biedt. 
Dan passen de vormgeving, de 
beplanting en het verhaal niet bij 

elkaar, terwijl dit wel de bedoeling 
is. Soms is een tuin nog te veel in 
ontwikkeling. Dan geven we res-
pectvol onze mening, eventueel 
met adviezen. We zijn ons bewust 
van de impact van een afwijzing 
van een tuin voor de gids, omdat 
een tuin iets persoonlijks is waar 
de eigenaar veel van zichzelf in 
heeft gestoken.’
De tuin in Tolkamer heeft de gids 
probleemloos gehaald. Hoe Rita 
en Friekje beide tuinen in een com-
pacte beschrijving karakteriseren, 
lees je in de dertigste editie van de 
Open Tuinen Gids. •

Zijn enthousiasme deelt Grintjes op Instagram. Dat brengt 
liefhebbers uit het hele land en soms ver daar buiten naar zijn tuin. 

Tolkamer Grintjes, foto: Jelle Grintjes.
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