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. Het eigenlijke begin daarvan ligt echter in zoo diepe duisternis ver-

scholen, dat het moeijelijk valt er den juisten oorsprong van uit te vin-

den. Dit is echter zeker, dat, wat het ontstaan
van den mensch

betreft, alle volkeren der aarde hun stamvader in een lustoord plaatsen,

d. i. in een omheinde plek, waarin talloozo zoo nuttige als liefelijkc

gewassen en planten bloeiden. Het Gan-Eden der Hebreeërs, door ons

vertolkt in Paradijs, was niet anders dan zulk een omheinde plek.

Volgons de Hebreërs droeg de aarde op den derden scheppingsdag

gewassen, schoten de planten uit, vermenigvuldigden zich de onder-

scheiden zaden en droegen de hoornen vrucht, een iegelijk naar zijn aard.

Tot die wonderen werd natuurlijk een aanmerkelijke ruimte; van tijd

vereischt, en daar het Hcbrecuwsche „dag” ongeveer luidt als tijdvak,

heeft de Christelijke kerk die benaming aan dc scheppingsperiodcn ge-

geven. Daar nu de dieren eerst gedurende hot vierde tijdvak ont-

stonden , moeten de planten als veel ouder worden aangemerkt. Geolo-

gische studiën hebben dit ten overvloede bewezen.

Dezelfde oude papieren, waaruit ik een paar jaren geleden eenige

bijzonderheden omtrent de oudheid van de koningin der bloemen — de

Roos — mededeelde, stellen mij thans in staat den lezers van het Album

der Natuur eenige bladzijden aan te bieden over den tuinbouw
,

naar aan-

leiding vooral van hetgeen dienaangaande in der tijd is medegedeeld door-

den hoogleeraar CH. MORREN , te Luik.

„De hoofdelementen van elke geschiedenis der oudheid zijn geput uit

drieërlei bron”, zegt hij , „t. w.: uit die der godsvereering, uit die

der overlevering en uit die der mythe.”

1868. 7
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Als nu de monsch het aanzijn had ontvangen, meldt Genesis: „stelde

de Schepper hem tot heer over de onderscheiden gewassen.

„En God zeide: ik heb ulieden al het zaad zaaijend kruid gegeven,

dat op de gansohe aarde is
,

en alle geboomte, in hetwelk zaad zaaijende

boomvrucht is, het zij u tot spijze!”

Het doel van den lustoord werd dus door den Schepper zelf aange-

wezen. Alzoo zou men
, volgens den bijbel, kunnen verklaren, dat de

tuin- en landbouw een gewijde instelling is en haar eerwaardigheid

alzoo niet te loochenen valt.

En God plaatste den mensch in den hof van Eden om dien te bebouwen

(Gen. 11 : 15) en te bewaren; d. i. om den grond te bearbeiden, de

gewassen te verzorgen, te vermenigvuldigen en voor alle schadelijke

invloeden to vrijwaren ,
voorschriften

,
die tot op heden behartigings-

waard zijn gebleven.

Noemt de groote wetgever der Hebreeën den Schepper den eersten aan-

legger van een lusthof, gewaagt hij van de bestemming der horticultuur

of dor land- en tuinbouwkunst, evenzeer bragt hij zelf een nieuw deel

daarvan en wel de pomologie aan ’t licht en dat mot zooveel juistheid

en klaarheid, dat ze gedurende die gansehe reeks van achter ons

liggende eeuwen niet alleen volgens zijn voorschriften behartigd en be-

oefend werden, maar bewonderd tevens.

’t Zal niemand bevreemden
,

dat tijdens mozes’ dichtstuk nog algemeen

als onloochenbaar geschiedverhaal werd beschouwd, menig geleerde,

wijsgeer en geschiedkundige de juiste plek poogde uit te vorschen
,

waar

eenmaal die lustoord gelegen was. Opmerkelijk is het echter
,

dat nimmer

eenig beoefenaar van den tuinbouw zich hieroverheeftbekreund. Sommige

natuuronderzoekers zochten het Gan-Eden der Hebreeën ten noorden van

de Perzische golf, in de nabijheid van Bassora, waar de Euphraat zich

in vier takken splitst. Anderen zochten het in Armenie of Chaldea of

wel op hot eiland Ceylon, in de nabijheid van de Adamsrots en het

Abelsgraf, voorzeker namen, welke aan die onderstelling voedsel gaven.

Zelfs liwnaeus helde tot dit gevoelen over, althans hij zegt:

„De buitengewone gloed der zon, de uitnemende vruchtbaarheid van

den grond, het kostbaar gesteente, de diersoorten en planten, waarop

Ceylon zich beroemen mag, doet mij onderstellen, dat aldaar eenmaal

die eerste lusthof gelegen was.”

Diezelfde dichterlijke natuuronderzoeker doopte de botanische tuinen
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der zestiende eeuw
,

bestemd tot bet aankweeken van alle bekende ge-

wassen
,

zelfs die uit de vcrwijderdste oorden
,

met den uaam van Eden

of Paradijs. Doch om tot mozes en diens tuinbouw terug te koeren,

sir josei’ii paston
,

de beroemde bouwmeester van het glazen paleis,

ontleende zijn ontwerp aan den Ilebrecuwschen wetgever, terwijl maetxn

mede door hem werd geïnspireerd.

Gewijde schrijvers merkten meermalen op, dat, indien ’smenschcn

val voorviel in een hof, ook zijne opheffing daarin plaats vond door

jezus lijden in Gethscmané. Eene opmerking, waardoor do oude kunst

iets zeer bekoorlijks erlangde voor do eerste Christenen en voor velen

behield. Die bekoorlijkheid vermindert natuurlijk, zoo ras men van de

algemeene opvatting tot bijzondere begrippen komt; doch welke die

bijzondere wezen mogen ,
de eenmaal opgevatte belangstelling voor den

tuinbouw vermindert er geenszins door.

’t Zijn echter niet de Israëlieten en Christenen alleen, wier godsdienst

als vereenzelvigd is met den land- en tuinbouw. Letten we slechts op

den Hindoe
,

die de wording der aarde stelt drie millioen achthonderd

duizend jaren voor do Christelijke tijdrekening. Volgens de gewijde

schriften der Brahminen bestond er in den beginne oen almagtig

wezen: een God, en het water. God of paea maxima was het levens-

beginsel. Hij schiep een eerste voorwerp, een blad, dat op de opper-

vlakte; des waters dreef in den vorm van een kind on uit den navel

van dat kind
,

liever uit dat kindvormig blad, ontlook een bloem. Die

bloem bragt op haar beurt beahma tor wereld en deze werd door paea

beahma (het levensbeginsel) bevolen de aarde te scheppen. Yxscu-

noe
,

een engel, werd vervolgens als bewaker der aarde aange-

stcld, terwijl een tweede, siva
,

haar moest trachten te verderven.

Alzoo vormden beahma
,

vischnoe en siva do Indische drieëenheid.

Volgens die godenleer bestond de plant vóór de aarde, eerder dan het

zaad, en, acht alzoo de Hindoe den menseli niet bepaald aan de plant

vermaagschapt, dan toch den Schepper zelven, daar hij dien voorstelt

als geboren uit eene bloem.

De Hindoe wordt in de beschouwing dier wereldwording versterkt

door eene bloem, wier vorm geheel overeenkomt met die, waaruit vol-

gens zijne mythe do godheid ontsproot, n.1. de Lotus (Nelumbium), uit

de familie der Hympheën. De meeste Indische monumenten zijn met

hare afbeelding versierd.
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De Hindoesche godsdienst levert nog een tweede bewijs van ver-

wantschap met de natuur. Eenzelfde God is immers beschermer èn van

de wetenschap èn van de natuur, als om aan te toonen
,

dat dc natuur

tot do wetenschap leidt en de wetenschap wederkeerig in de natuur te

vinden is.

Dc Griekschc fabelleer is mode, wel beschouwd, niets anders dan

de zinnebeeldige voorstelling der natuur. Evenals de Hebreeën den

eersten monsch in een hof plaatsten
,

evenzoo plaatste de Griek de zielen

dergenen, die naar do wetten der góden geleefd hebben, in de Elyseesche

velden, een lusthof, waar eeuwige lente heerscht en ongestoor d geluk

wordt gesmaakt, als loon voor een welbesteed leven. Ook hier zien

wij dus, als onafscheidelijk van ’s menschen zaligheid, een lustoord.

Die lustoord in do onderwereld was Griekenlands ideaal. Werd zijn

ingang door viegilius bij hot meer van Avcrno gezocht, niemand duidde

evenwel met zekerheid dc juiste plaats van don hof zelf aan.

Do ligging van den Hosperischen hof, eigendom van Hcsperus’ dochters,

AEoiE, aeethusa en HESPEEDTHUSA
,

werd door dezen gezocht in Afrika bij

den berg Atlas, door genen in Cyrenaica. De geograaf soylax
,

die

zes honderd jaren voor Christus leefde, beschreef den rijkdom van dien

hof aldus:

„De takken der hoornen zwoegden onder het wigt van duizende

gouden appels (vermoedelijk de oranje). Granaat, moerbezie, druif,

amandel en noot spreidden hun welig ooft ten toon
, terwijl dc myrrhc,

laurier, klimop en wilde vijg de lucht met hun geuren vervulden.”

Yan rozen gewaagt hij niet.

De mythe, in welke jtjno aan jupiteu een gouden appel aanbiedt, dc

oorsprong van do benaming Eden en die van Hcsperide, de draak

met dc vurige tong, die in do fabel het oord bewaakt en het vlam-

mend zwaard, dat in do paradijs-geschiedcnis eene zoo voorname rol

speelt, al die overeenstemmingen overtuigden den geleerden scylax
,

dat do godsdienst van Hebreeër en Griek een zelfde hoofdgedachte tot

grondslag had, maar die in verschillenden vorm openbaarde.

Wat nu het paradijs van mahomet met zijn zwartoogige hoerie’s be-

treft
,

waarin van bloem noch tuin wordt gesproken, zoo heeft dit nog-

tans te veel overeenkomst met de Elyseesche velden, dan dat het niet

op denzelfden grondslag zou zijn opgetrokken.
De lustoord van alcinous

, op Corfu of eenig ander eiland van den
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Archipel gelegen en in de Odyssea zoo juist en naauwkeurig beschreven
,

is in volkomen harmonie met het karakter, dat homeeus zijn helden

toedicht. Yrucht en bloem versiert hem niet alleen tot lust der oogen,

maar ten algemoenen nutte tevens. Er wordt in gewaagd van bloei-

jende hagen, kunstig geleid door ’smenschen hand; van kassen om de

rijping der vrucht te bevorderen, van fraai aangelegde bloemperken en

eindelijk zelfs van gieten om den hof gedurende droogte te hesproeijen.

Ook van eene materiële zijde beschouwd, mogen dus de beoefenaars

van den tuinbouw den grootsten eerbied koesteren voor de Homerische

poëzij ; want, kan de pomologie zich op Genesis beroepen ,
dekweeking

van moeskruiden en andere tuingewassen wordt daarentegen reeds ver-

meld in het meesterstuk der Grieksohc letterkunde.

Newton verpoosde zijn astronomische studiën, zijn opsporingen van

de wetten des lichts door proeven om die van den tuinbouw uit te

vorschen. Hij meende, dat die kunst van Egyptische herkomst was.

Ammon of osibis had aldaar reeds tuinen aangelegd en elke hof was

een verfraaide en verbeterde reproductie van den berg Ararat, waar

noach den wijnstok plantte. Yandaar dat in allo tuinen de wingerd

gevonden werd, en indien do kilheid van den grond dezen belette

vrucht te dragon, toevlugt genomen werd tot kassen.

Ofschoon de stad Memphis onder den scepter der faeo’s boogde op

prachtige tempels, kolossale beeldhouwwerken en kostbare paleizen,

schijnt zij geen tuinen bezeten te hebben. Althans men vindt dienaan-

gaande niets opgeteekend. Toch roemt stbabo de Egyptische vruchten

cn was do perzik, wier gleuf men vergeleek bij een gesloten mond
,

den God der stilzwijgendheid toegewijd. Op de pyramide van ciieops

wordt do tuinbouw in Egyptische karakters aangeprezen, ten einde

zich de noodige radijs, uijen cn knoflook te verschaffen. Dit bewijst

althans, dat do Egyptenaar belang had bij de kunst.

Onder de zeven wonderen der' wereld telt men mede de hangende

tuinen van Dabylon ,
aangelegd door nebukadnezee om zijne gemalin,

eene Medische vorstin
,

de heuvelen en bosschen van haar vaderland te

vergoeden.

Geen wonder, dat zij onder de wonderen gerangschikt worden, daar

zij een vierkant van vierhonderd voeten besloegen cn uit groote, boven

elkander geplaatste terrassen bestonden. Met tien voet hreode trappen

kwam men van het eene terras op het andere. Het geheel was onder-



102 DE TTTINBOmv.

steund door groote bogen, die wederom op andere steunsels rustten en

aan alle zijden omgeven door een muur ter dikte van tweeëntwintig

voet. Op de bogen waren eerst groote platte steenen gelegd en daarop

een laag rijs en andere plantaardige stoffen met een groote hoeveelheid

asphalt vermengd, waarop twee rijen tichelsteenen digt naast elkander

gemetseld waren. Deze werden weder bedekt met dikke bladen lood,

waarop de tuinaarde lag. Die bevloering moest beletten, dat het vocht

der aarde in do bogen trok. De laag tuinaarde was zoo dik, dat groote

boomen er in konden wortelen
,

en werkelijk groeiden die op de terrasen.

De lorkboom liet er zijn neerhangende takken door den wind wiegelen,

de esch, de cypres, do ceder, do mimosa evenzeer, terwijl de acacia

met zijn wuivende bladeren en bloemtrossen in de zonnestralen schitterde

en do schaduwrijke kastanje, de ritselende populier en de vederachtige

berk er mede niet ontbraken, ja zelfs de wilg er zijn takken over een

even kunstig aangelegdcn stroom boog.

Op eenigen afstand scheen het geheel een ontzagwekkende piramide

met houtgewas bedekt. Daar er geen schatten gespaard werden om de

pracht van dit kunstgewrocht te verhoogen en het in de nabijheid van

den Euphraat gelegen was, was er vermoedclijk een pomp aanwezig,

waarmede het water uit de rivier werd opgevoerd, niet alleen om den

grond te besproeijen
,

maar tevens de fonteinen te doen werken
,

die de

lucht moesten verkoelen. In do ruimten tusschcn de verschillende bogen

bevonden zich prachtige vertrekken, waaruit de heerlijkste natuurtoo-

neelcn konden gezien worden.

Wel bragt dus ’t koninklijke woord

Door duizendtal van slavenhandcn

Op d’ effen grond dien lusthof voort,
Bekleed met sehoone lustwaranden.

Waren de lustoorden tot dusver meest allen bestemd tot verpoozing,

genetten beschouwing der natuur, korting salomo zocht ze aan te

wenden tot hooger doel, nl. tot de kennis der gewassen en kweekte

daarom in den vermaarden tempelhof, tusschen hoogc muren ingesloten,

een aantal planten
, heesters en kruiden. Do klimop bloeide er tusschen

de steenen, welriekende bloemen balsemden er de atmosphecr. Men vond

cr den rozelaar, het lelietje van dalen, het rooskleurig riet, do kam-

perfoelie ,
den nardus, de saffraan en kaneclhoom. Ceders, pijnen,



103DE IUINBOUW.

dennen, vijgen, druiven, appelen, dadels en granaten hieven hun

weelderige takken omhoog, en hun kleurrijke vruchten spiegelden zich in

heek en stroom.

„
Ik maakte mij groote werken, — spreekt salomo in Prediker II,

ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden.

„Ik maakte mij hoven en lusthoven en ik plantte hoornen in dezelve

van allerlei vrucht.

„Ik maakte mij vijvers van wateren om daarmee te besproeijen het

woud, dat met hoornen groende.”

Ontegenzcggelijk vindt men het beginsel der kwcekerijen, thans tot

zijn volheid gekomen, in de hoven van salomo. Ja, ’tvalt niet te

loochenen, dat de tuinbouw onder do regering van dien magtigen

koning cene aanmerkelijke schrede voorwaarts ging. ’tls evenwel te

bejammeren, dat men dien vorst beschuldigen moet door de verhef-

fing dier kunst tevens het zedebederf te hebben aangemoedigd.

„Immers ik verfoei
— spreekt de Heer — die verblijven van zonde en

ontucht, die uwe ziel doen verloren gaan.”

Nog heden ten dage herkent men in sommige oorden van Kanaiin

den Salomonischen land- cn tuinbouw.

Men weet, dat de Hebreen de rogge niet kenden, maar gierst,

tarwe
,

haver, wikken, linzen en booncu verbouwden; dat hun tuinen

prijkten met komkommers, meloenen, uijen , knoflook, anijs, komijn,

koriander, mostaard en andere specerijen, en zij den wijnstok niet

plantten, maar zaaiden, een manier, die evenwel door mozes werd

ontraden, omdat de verscheidenheid der zaadkorrels alligt verbas-

tering kon veroorzaken.

Ma hahad
,

de eerste koning van Perzië, ontwikkelde aldaar den

smaak voor hoven ten zeerste. Xenophon verhaalt in zijn verslag van

de expeditie der tienduizenden, dat xeexes in Phrijgië een hof in de

nabijheid van een bosch deed aanleggen, niet alleen om er de onder-

scheiden planton aan te kweeken, maar tevens allerlei diersoorten te

verzamelen en te onderhouden. Ziedaar een eerste zoölogische tuin!

Aeistoteles
,

leermeester van alexandee heit geoote
,

kwam op hot

denkbeeld in een afgesloten ruimte het planten-
,

dieren- en dclfstof-

fenrijk te vereenigen en op die wijs een museum van natuurlijke historie

te doen ontstaan. Een denkbeeld
,

dat, hoeveel bijval ’t ook vinden

mogt, eerst in de zeventiende eeuw binnen Londen werd verwezenlijkt
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door de twee gebroeders teadeskin
, Vlamingen van geboorte, wier

naam door de Engclschen in den naam Tradescantia is bewaard.

De Perzische tuinen, waarvan plinius spreekt, bestonden in regte

lanen, evenals die van lenotee, wederzijds met fraai geboomte be-

plant ,
en perken, die de prachtigste rozen

,
violen en welriekende bloe-

men droegen.

Een noodwendig vorcischte voor een Perzischen tuin was een toren ,

waaruit men don omtrek Icon overzien
,

een denkbeeld evenzeer door de

Babylonische terrassen verwekt als door onverhocdsche vijandelijke

invallen. Strekten zij alzoo eensdeels tot genot, anderdeels schonken

zij gelegenheid om zich in tijds tegen belagers te wapenen.

Do tuinen van cyeus te Sardes waren modellen van schoonheid,

sierlijkheid en smaak. Zij werden nagevolgd in Griekenland, waar de

vrolijke wijsgeer epicueus een hof een noemde om gelukkig en

tevreden te leven en er de eenige ,
den mensoh waardige wijsbegeerte

te beoefenen, nl. die van de vreugde en het genot. Do tuin van epi-

cukus lag in Athene tegenover dien van dipylon
,

aan den weg, die ter

akademio leidde. Te midden van het weelderigst gebloemto begaf men

zich dus naar den tempel des roems. Mineeva’s beeld verhief zich tegen-

over den hof van den wijsgeer melanthus
,

mede aan dien weg gelegen.

Lycuegus was zoozeer overtuigd, dat het volk tuinen moest bezit-

ten
,

vooral stedelingen ,
dat hij ze niet alleen ten algemeenen nutte

verklaarde
,

maar zich mot hart en ziel aan den tuinbouw toewijdde.

Lycuegus’ overtuiging wordt in onzen tijd door de grootste steden der

vijf werelddeelen bekrachtigd. De onsterflijke wetgever voorzag den

invloed, dien de eerwaarde kunst op de beschaving moest uitoefenen en

vond in hare beoefening en bestudering een middel tot verbetering der

zeden en veredeling der harten.

In de akademio zelf bevond zich het Lacydium of de tuin van Lacydes.

Plato hield zijne redevoeringen over de wijsbegeerte en aesthctica aan

de lommerrijke oevers van den Ilyssus. Theoceiïus dichtte zijn eersten

herderszang in lommerrijke dreven en vergeleek de schoonheid van eene

helena bij een goed geleiden stam.

Griekenland ontleende aan Perzië zijne boomen
,

welriekende heesters

en schitterende bloemen ; het meest beschaafd en ontwikkeld volk der

oudheid was volkomen ’t huis in de plantenwereld. Narcissen , rozen,

violen en klimop teelden welig voort, en theopheastüs verklaarde zelfs,
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dat de Atheners de kunst verstonden hun bloemen op de sneeuwvelden

te doen bloeijen.

De bekende vallei van Tempe *) was één bloemperk. Pirithous
,

inn-

seus, onDirus en adeastus waren bezitters van uitgestrektc hoven aan

de liefde gewijd. De graven van grootc mannen of helden, in den

strijd voor ’t vaderland bezweken, werden versierd met beeldhouwwerk

en bloemen. Do tuinbouw legde nu onder zoo gelukkige omstan-

digheden reuzenschreden af en vond hoe langs zoo meer den bijval

des volks, dat den invloed van bloemen op wetenschap en letteren, ja

op do ganschc zamcnleving van lieverlee volmondig erkende.

Het symbolisme van de Gricksche godsdienst gaf aan den tuinbouw

bovendien zekere wijding. De Grieksche fabelen vereerden de natuur om

het zeerst. Zeus of jufiter was de verpersoonlijkte levenskracht, de geest,

de ziel des heelals. Jusro, op de wolken des hemels gezeten, als gebiedster

der atmosfeer, regelde de saizoenen. Vruchten rijpten ,
bloemen ont-

loken, waar zij verscheen. De ganschc plantenwereld was haar domein

on verkeerde onder hare onmiddellijke bescherming. De zachte zefir, zoon

van aeolus en aurora
,

wekte met zijn teederen adem vrucht en bloem

ten leven. Met flora
,

de godin der bloemen gehuwd, bevruchtte hij

het zaad. Cybblb
,

de aarde, is de goede moedergodin bij uitnemend-

heid. ’t Is immers de aarde, die zich met het gouden kleed van ko-

renaren omhangt en wier schoot zoo heerlijke vruchten baart? Pluto,

de god des vuurs, koestert haar hart. ’t Is immers de warmte, die

de zaden doet ontkiemen en haar met zooveel weelde pronken doet?

Haauw verrees veïtüs uit zee, of ontelbare nimfen bevolken de

meren, de rivieren, de stroomen, do bronnen, de beeken. Is het

water, de besproeijing, hetzij natuurlijk of kunstmatig aangebragt, niet

alom de oorzaak van den groei?

Elke plantensoort heeft in dit symbolisme haar hoseh- en waternimf.

Apollo
,

de zon , met stralen tot pijlen, is de aarde behulpzaam in

het omslaan van den vcelkleurigen mantel. Diana
,

de godin van

den nacht, is tevens die der plantenwereld , daar zij haar gedurende

de duisternis beschermt. Diana
,

de groeikracht, houdt zich voor-

namelijk in de wouden op, waar de planten in menigte leven

') Een bekoorlijk oord in Thessalië, tusschen de bergen Olympus en Ossa, vol

lommerrijke boomen, bloemrijke dreven, groene weiden, doorkronkeld door heldere

beeken. b. r.
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cn maakt jagt op de wilde dieren, die ze verwoesten en vertreden.

En bosch- en waternimfen vieren het feest dier godinnc
,

als de geurige

roos nieuwe stengels en frisscho bladeren schiet. Alzoo is de geheele

fabelleer, bij bekrompen opvatting als ballast over boord geworpen en om

hare tegenstrijdige uitlegging veroordeeld, de verpersoonlijkte natuur.

Rome volgde Athene’s voorbeeld, en daar zij den tuinbouw aan Perzië

ontleende, vindt men nog heden te Rome aanlagen volgens oyeus.

Onder de Romeinen werd die kunst meer gegrond op de wetten der

aesthetica. Zij werd eene wetenschap, die haar eigen beoefenaars, haar

eigen schrijvers verkreeg en daardoor haar eigen boeken verwierf.

Deze splitsten haar in drie doelen: de bloemisterij ,
de groente- en

kruidkunde, do boomkweekcrij ; en elk deel had zijn bijzondere leer-

stellingen en voorschriften.

Het aantal der destijds ontstane hoven is zoo groot, dat het moeijelijk

met juistheid is te bepalen. De historie gewaagt het eerst van die van

taequiktus superbus. Die van lucullus
,

waarvan onze perzikken
,

ker-

sen en abrikozen herkomstig zijn, waren gelegen op kaap Misenum in

de golf van Napels. Hun aanleg was zoo grootsoh, hun aanblik zoo

weelderig, dat de aanlegger den bijnaam kreeg van Romeinschcn xeexes.

Lucullus liet ook in verschillende oorden van Italië hoven aanleg-

gen ,
welker lof door plinius werd bezongen.

Plinius leert ons de boomplanting a la quinconce, d. i. als de vijf

op de dobbelsteenen.

Martialis noemt een vriend van augustus
,

cneus iiaecius
,

als uitvinder

der snoei- en scheerkunst, welke uitvinding sedert den aanvang onzer

jaartelling meer en meer bijval vond; terwijl propertjes den smaak om

de tuinen mot beeldwerken en springende fonteinen te versieren tegen

denzelfden tijd doet ontwaken.

Hoeatius was een groot minnaar van tuinen, en juvenalis verzwijgt

zijne ergernis niet over het aanbrengen van marmer en steenen, waar

uitsluitend gewassen moesten staan.

Eindelijk verdeelden zich de lustoorden in villae urbanao, villaerusticae

en villae fruotuariae, verblijven van rust on genot. Onder de koningen

en in de eerste jaren van de republiek waren zij aanvankelijk weinig ge-

acht
,

maar de schoonheid der bloemen liet haar regt gelden cn van

lieverlede ontstond er een bloemenweelde, die eindelijk derwijze over-
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dreven werd, dat er bepalingen moesten gemaakt worden om de tot

hartstogt stijgende liefde te beteugelen. Alras werd eene wet uitgevaar-

digd, waarbij het een iegelijk ten strengste verboden werd zich met

bloemen te tooijen, tenzij het vaderland of de magistraten zulks als

onderscheiding voor betoonde diensten veroorloofde.

En dat de bloemenliefde overdreven en het hoog tijd werd een

zoodanige wet uit te vaardigen, bewijst ons ten overvloede cicero’s

verwijt aan veekes
,

van Sicilië te doorreizen
,

liggend tusschcn rozen in

een draagstoel, met rozen om de slapen on rozen om den hals. Heliooaba-

lus liet zelfs zijn rustbed, zijne vertrekken en galeijen met rozen behangen.

Die rozensmaak was herkomstig van Egypte, waar cleopatra tot

versiering van een enkel feestmaal voor een Egyptisch talent, ter waarde

van bijna 2500 gulden , rozen verzamelde. Suetonitjs verklaart, dat

nero vier millioon sestertiën (370,000 gulden) verspilde aan bloemen

voor een enkelen feestdisch.

Sedert kregen de bloemen van lieverlede haar eigen feesten, die in

April werden gevierd. Dan dansten de vrouwen nacht en dag, onder

het schetteren der trompetten, op de maat van duizendo liederen, door

de met flambouwen verlichte straten. Wedloopen werden uitgeschreven

en de overwinnaars met bloemen gekroond. Verregaande losbandigheid,

die ten diepste de verontwaardiging van een cato verwekten, vernietigde

die feesten spoedig geheel. Hoewel de bloemen zelve gansch onschuldig

waren aan de zedeloosheid harer bewonderaars, zoo werden zij er toch

om veroordeeld en minder geroemd, ja, beschuldigd van te hebben mede-

gewerkt tot llome’s val.

De Noordsche volkeren hadden inmiddels den tuinbouw geheel verwaar-

loosd. Alleen de Gallische Druïdenhadden haar in ecre gehouden, doordien

onderscheiden hoornen, zooals de mispel, de eik en do olm
,
in het naauwst

verband stonden tot het Druïdisme. De Druïden bestudeerden evenwel de

planten alleen om haar verborgen of geneeskrachtige eigenschappen. Zij

beoefenden voornamelijk de kruidkunde
,

die in de middeneeuwen oogen-

schijnlijk verloren ging, maar in de kloosters werd bewaard
,

alwaar van

lieverlee de gansohe tuinbouwweder tot zijne vroegere waardigheid werd te-

ruggebragt, en karel den grüote de weg aangewezen om als diens bescher-

mer op te treden. In deze hoedanigheid vaardigde die souverein een wet

uit, die een iegelijk verpligttc rozen, lelien, vruchtboomenen diekruiden,
welke de lijdende menschheidtot heul konden verstrekken, aan te kwecken.
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Do tuinbouw in de kloosters nam van lieverlee eene bijzondere rigting.

Do onwrikbaarheid der kloosterlijke bepalingen, do herhaling dcrzclfde

werkzaamheden, geheel het eentoonige leven der monniken openbaarde

zich niet alleen in hun tuinbouw, maar was in elk bloemperk terug

to vinden.

Yromc broeders, die ten gtave daalden zonder dat men hun wereld-

schcn naam kende, werden heilig verklaard en de dag van hun afsterven

gehcctcn naar den naam
,

waaronder zij in het klooster waren bekend.

En aangezion nu de bloemen geregeld op een bepaalden tijd ontluiken,

is het voorzeker niet onnatuurlijk, dat de eentoonige kloostergeest

haar namen schonk en aan heiligen toewijdde, zooals de Grieken ze

wijdden aan helden en góden. Vandaar dat do namen van sommige

bloemen ons christelijke feestdagen herinneren. Vandaar tevens do

oorsprong van beschermheiligen in den tuinbouw en van feestdagen,

waarop men zich — hoe natuurlijk — met bloemen tooide en uit welke,

zooals we aanstonds zullen vernemen
,

tuinbouw-vereenigingen en inrig-

tingen ontstonden, die op de kennis dor gewassen en den handel in

bloemen oen niet geringen invloed hebben uitgeoefend.

I)c geleerde forstek schreef con werk over de botanie der kloosters,

onder den titel: Annuaire catholique
,

contemnt le eerde des saisons et

la clcf du calendrier avec des illustrations d' histoire naturelle et de hota-

nique pour cheque jour de V année.

Wij staan verbaasd, als wij daaruit de oorzaak vernemen, waardoor

do Senecio vulgaris do bloem werd van den heiligen macahius
,

de Eran-

this hyemalis die van pathus
,

do Oosterscho Hyacinth die van do heilige

Dorothea, hot madeliefje die van de heilige maegaketha
,

de Narcis die

van de heilige coleta
,

do goudsbloem die van maria boodschap enz.

Deze overeenkomst tusschen aan heiligen gewijde dagen en gemiddelde

ontluiking der bloemen berust op de waarnemingen van onderscheiden

eeuwen. Men weet, hoe bespottelijk de Eransche republiek zich in 1792

maakte door haar almanak van steenen, planten en dieren, die zij aan

den kerkdijken wilde toevoegen. Volgens dezen zouden allen, die

zich onder het patronaat van den heiligen paulus
,

den kluizenaar, be-

vonden
,

evenzeer zijn onder die van den kalksteen. Die van do

heilige coleta mede onder de spinasic; die van do heilige .iulia onder

de nachtschoonen. Doch genoeg om de dwaasheid van een dergelijken

almanak aan te toonen.
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De kruistogten oefenden mede een allergelukkigsten invloed op de

ontwikkeling der oudste kunst, want de kruisvaarders bragten onder-

scheiden vreemde gewassen herwaarts, ’t Is twijfelachtig, of wij den

boekweit, in het fransoh Mé sarrasin gehceten, aan lien te danken hebben;

maar zeer zeker de stokroos, gedurende eeuwen de voorlooper van de

dahlia. Do anjelier zijn wij er mede aan verpligt, want toen do heilige

I.ODEWUK in 1270 met dertigduizend man naar Tunis trok en de troepen

van kakel van Anjou aldaar door do pest werden aangetast, ontdekte hij

op de Afrikaansche vlakte een bloemo Gods, die den zieken alras tot

medicijn verstrekte. Die hloeme Gods was de anjelier, sedert, en geen

wonder, hoog door Frankrijk geëerd. Filip de goede en alle andere

vorsten van het Bourgondische huis werden afgcbeeld met een anjelier
in do hand. Zij was alzoo cene koningsblocm geworden.

Ook de leliën vermenigvuldigden zich tijdens de kruistogten
, terwijl

een aantal andere Oostersche bloemen werden ingevoerd.

Fikree be cressentys, lid van den senaat te Boulognc en aldaar in

1230 geboren, wordt de hersteller van den tuinbouw in Vlaanderen ge-

noemd. Na een dertigjarige buitenlandsche reis schreef hij een werk over de

Landhuishoudkunde en droeg dit op aan kakel ii van Napels en Sicilië.

Een geheel hoofdstuk was gewijd aan de beschrijving van tuinen
,

die

hij klassificeerde in die van de armen ,
do gegoeden en die van vorston.

De kostbaarheid der laatsten werd verhoogd door diergaarden en volières,

naar de manier van xerxes.

Die klassificatie naar do onderhoudskosten toont aan, dat de tuin-

bouw in de dertiende eeuw weder herleefde.

Ook de Arabische botanie, uit Perzië herkomstig, herbloeide mede

en zocht heinde en ver hare huishoudelijke en genezende kruiden te

verspreiden. Bloemisterijen waren minder gezocht; de oude florafecsten

waren voorbij. Doch in de vijftiende eeuw beproefde clejiens isaueis ze

weder te herstellen door te Toulouse eene vereeniging tot bevordering van

den tuinbouw tot stand te brengen. Daaruit ontstond van zelf een feest-

dag
,

die de leden te zamen bragt. En die feestdag kenmerkte zich doel-

matigheid en ingetogenheid. Gouden violen, zilveren eglantieren,

amaranthen, lelie- of goudsbloemen van hetzelfde metaal bekroonden

vooruitgang en dichtwerken.

v. iiumkolbt stelt ook in dezen tijd de toepassing van bronnen mot

warm water om den plantengroei te bevorderen, een toepassing, waaruit
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welhaast de broeikassen geboren werden
,

dat althans het denkbeeld daar-

toe rijpen deed. Do gebroeders zeni verklaren
,

dat zij op hunne reis door

Groen- en Ijsland, alwaar zij van 1388 tot 1404 vertoefden, in don

met sneeuw overdekten kloostertuin van St. Thomas bronnen van

warm water hadden aangetroffen, die den grond koesterden.

Dat kleine oorzaken groote gevolgen hebben, leert do geschiedenis

van alle uitvindingen.

Zoo werd, naar men vroeger meende, een weinig zwavel, houts-

kool en salpeter in de handen van een Freibergschen minnebroeder,

Baethold schwaktz
,

het buskruid, dat het leenstelsel met zijn geharnaste

ridders stond te vernietigen.

Een gisting van zetmeel doet den alcohol ontstaan, die allengs van

onbegrijpelijke waarde wordt voor kunsten en wetenschappen.

Het strijken van een stalen naald op een magneet stelt den mensch

eerlang in staat de zee te beploegen en een chkistomiorus columbus

eenc wereld te ontdekken. Buskruid en alcohol zijn uitvindingen der

veertiende eeuw. De universiteiten, waar allo wetenschappen werden

onderwezen
,

de bedelmonnik-orden, die goeddeels zich aan het onder-

wijs hadden gewijd ,
ontstonden terzelfder tijd en deden hun lichtstralen

over de ganscho menschheid stroomen.

De vijftiende eeuw was niet minder grootsch. In zand gevallen

letters riepen de boekdrukkunst in het aanzijn, het magtigste bolwerk,

dat ooit ’s menscheu geest opwerpen kon tegen domheid en despotismus,

en sedert baande de beschaving, haar fakkel ontstekend aan oude plan-

tenvezclen, een weinig olie on roet, zich allerwego een pad. Do

bijna gelijktijdig geboren graveerstift baart nieuwe bronnen van onder-

wijs en verlichting en voegt der natuurwetenschap een krachtigen helper

toe, doordien zij zijn wonderen aanschouwelijk maakt.

De inneming van Konstantinopel werpt het westen do intellectuele

schatten van het oud Byzantium toe en de boekdrukkunst verspreidt

ze duizendvoudig.
Een nieuwe weg langs de Kaap de Goede Hoop wordt door een

vasco de gama in 1497 naar Indië gebaand, terwijl vijf jaren vroeger

Amerika uit zee was opgedoemd en een vierde deel schonk aan eene

wereld, die met rasse schreden een nieuw tijdvak tegentrad, en een

gansche omkeoring was voorbereid.

Staatkunde, handel en nijverheid zijn met grootsche verwachtingen

vervuld, door nieuwe hoop bezield.
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En die verwachtingen worden niet teleurgesteld, maar zelfs overtroffen.

Nadat do pers de godsdienstige schrifturen heinde en ver had verspreid,

wijdde zij zich aan die der natuurkundige wetenschappen , bovenal aan

botanische geschriften ,
die zij met tallooze platen opluistorde, ten einde

het volk op te wekken en door de goedkoopte dier werken aan te

moedigen tot het beoefenen van den tuinbouw en de aankweeking van

gewassen, die dor gezondheid bevorderlijk zijn.

Alzoo werd do kennis der planton hoe langs zoo meer verspreid

door de uitvinding van laueens janszoon.

De alcohol leidde tot de zamenstelling der vernissen. De gebroeders

huibeet en jan van eijk vervaardigden de eerste olieverwen on werden

daardoor der schilderkunst tot zegen bij uitnemendheid en maakten deze

op hare beurt in staat krachtig mede te werken tot bevordering van

den tuinbouw. Immers toen jan van eijk
,

in 1428, als kamerheer van

Philips den goede, de ambassade vergezelde
,

die de hand moest vragen

der infante isabella voor den hertog van Bourgondië, stond de beroemde

schilder verrukt over den Spaanschen dadel en andere zoo vreemde als

prachtige gewassen, zoodat hij ze afmaalde en zijne bloemstukken, aan

zijn vaderland ten geschenke gegeven ,
aldaar den wensch deden ont-

staan om zoo keurige plantenweelde in eigen hoven aan te kwecken.

Indië
en Amerika werden letterlijk in beslag genomen ten voordeele

"van den tuinbouw.

Gaecius ab uorto (nu jaedin) geboren te Home, professor te Lissa-

bon
,

vertrok naar Indië en legde te Bombay een botanischen hof aan,

ten einde er alle geneeskracht bezittende gewassen te kwoeken.

Do Belgische botanicus chabi.es de l’escluse (meer bekend als clusius)

vertaalde de geschriften van gaecius
,

als ook die, waarin nikolaas

monaedus der wereld zijne Amerikaansehe studiën over den tuinbouw

kenbaar maakte. In de laatste wordt voor het eerst van tabak gespro-

i

Ren, ofschoon monaedus die plant ten onzent bekend meent sedert

coiumbus’ eersten togt.

De gothisohe architectuur ging over in den bloemrijken renaissance-

stijl. Allo versierselen waren één plant, één bloem. De toenemendeweelde

der kloeding vroeg bloemtcekeningen voor haar borduurselen, en de tee-

kenaars vonden ruimschoots hun brood. Andermaal werden bloemen

behoefte voor de zamenleving, terwijl Amerika tot heden onbekende

gewassen aanvoerde, zooals de snijboon en don aardappel, de grootste

Weldaad, die de nieuwe der oude wereld bewijzen kon.
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De natuurminnendo kakel v onderhield eene diergaarde, beoefende

de zoologie benevens de horticultuur en naturaliseerde ten onzent de

Tagetis ,
eene Amoriknansche plant door hem in Tunis aangetroffen.

De handel voordo nu hoo langs zoo meer huitenlandsohegewassen aan

en bloemen even schitterend van kleurenpracht als liefelijk van geur.

De voornaamste der laatsten was en bleef de tulp, aangevoerd door

btjsbecke de communes
,

om eerlang de onschuldige oorzaak te worden van

een hartstogt, die gedurende een gansohe eeuw den mensoh met waan-

zin bedreigde.

Do groothertog van Toscane, cosmcs i, legde te Pisa in 1543 den eersten

hortus aan
,

de Yenetiaansche republiek te Padua in 1545 den tweeden, en

in 1550 bezat ook Florence er een, waarvan de Vlaming jozef goeden-

nuYZEN, ook genaamd benin casa of casabona
,

directeur is geweest.

In 1508 bezat ook Leiden haar botanisohen tuin
,

maar reeds be-

proefden de verschillende hoogleeraren, vorsten en gegoeden in parti-

kulieren grond zeldzame gewassen te kweeken. de l’escluse trof er te

Weenen en te Antwerpen aan.

Zekere petee coudenbeeg had reeds meer dan vierhonderd zeldzame ge-

wassen vóór 1500 te Borgerhout in België verzameld. Coeneaab gesnee
,

be l’ obel on andere beroemde geleerden gingen ze bestuderen en von-

den er den drakenblocdboom, den dadel en andere gewassen, die be-

paald een warm klimaat behoefden.

’t Is wel te bejammeren, dat de voorschriften, waarnaar coudenbeeo

ze kweekte, verloren zijn gegaan. Toch kunnen wij den oorsprong

der oranjerien uit denzelfden tijd afleiden.

In 1040 onderscheidde zich een Gentsch schepen, willebivanblaséees
,

onder allo beoefenaars van den tuinbouw van dat tijdvak, door zijn

methode om oranje- en andere hoornen en planten voor koude te vrijwaren.

Hij verwarmde ze door Luikschc kagchcls, en eeeeaei schreef te Home

een werk, onder den titel van Hesperiden, om blaséees’ methode alom

ingang te doen vinden. Nog maar luttel tijds en het glazen huis, de

volmaakte oranjerie, is in aanbouw. Althans België en Holland bezit-

ten ze reeds in do zevöntiende eeuw.

v. nuMBOLDT schrijft daaraan echter een veel hoogeren ouderdom toe
,

daar er reeds een soort oranjerie moet bestaan hebben tijdens albeet

de geoote in 1246 ter eero van willem van Holland binnen Keulen een

feest gaf. Indien dit zoo geweest ware, dan zouden de oranjerien
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evenwel in een tijdvak, waarin de natuurkundige studiën velen, zelfs

ALBEirr in eigen persoon, van toovenarij verdacht maakten, dus bepaald

beoefend worden, niet verloren hebben kunnen gaan.

De oranjerien bragten evenwel eene niet geringe omwenteling in den

tuinbouw teweeg. Immers eerst door haar kon deze den schoonston

droom zien verwezenlijkt en do planten der onderscheiden hemelstreken

in eene beperkte ruimte aankweeken. Eerst door haar kon de hloemen-

schat van de keerkringsgewesten in hot noorden worden welkom ge-

heeten. Eerst nu kon de tuinbouw met zekerheid vaststellen
,

dat hij

de grootheid en majesteit van den Schepper der wondervolle plan-
tenwereld in al zijn volheid aanschouwelijk zou kunnen maken; en v.

Humboldt’s Kosmos bewijst het, hoe hij niet teleurgesteld werd en hoe

hij van nu aan nog krachtiger ingreep op kunst en wetenschap, ja op

de toenemende ontwikkeling der ganschc menschheid.

Terzelfder tijd, voornamelijk in 1650, ontstond er uit de broeder-

schap der heilige dorothea
,

zoo te Brussel als te Gent en Brugge, een

kern van land- en tuinbouwkundigen en beschermers van bloemen.

De heilige dorothea — dus verhaalt de legende — werd door een engel

met bloemen op den martelaarsweg ondersteund ; vandaar dat zij een

beschermheilige der bloemen werd. ’t Is opmerkelijk, dat de Belgi-

sche horticultuur steeds door vrouwelijke bemiddeling den zegen des

hemels zocht.

Op den dag der heilige noRornEA nu
,

6 Eebr., geeft de broederschap

eene tentoonstelling van bloemen in de kerk. De behoeftigen onder hen

worden door de meer gegoeden onderhouden. Hebben de laatsten

dus geen dor tentoonstelling waardige gewassen gekweekt, dan koopen zij
die van de eersten. Een jaarlijksch feestmaal houdtarm en rijk, jong

en oud vereenigd, en sterft een hunner, dan worden er missen gelezen

voor do zielrust des ontslapenen.

Die broederschap legde zich vooral toé op de aankweoking van de

bloem zijner heilige, de hyaeinth
,

uit de Adrianopelscho weidevelden

herwaarts gebragt door zekeren bttsbecq ; tevens op don handel in

bloembollen, zoo aanzienlijk geworden te Haarlem. De broederschap
der heilige dorothea bestond in 1794 nog binnen Brussel, doch werd

later vereenigd met do kerk.

De heden nog bestaande vcrcenigingen ter bevordering van den tuin-

bouw stammen er van af. Sr. dorothea bleef dus niet zonder invloed

1868. 8
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op de planten cultuur, zij heeft den handel in verschillende gewassen

niet alleen uitgestrekt, maar ten algemoenen nutte aangewend
, getracht

de hoveniers tot wetenschappelijke industriëlen te vormen, een nieuw

loven aan do plantenwereld gegeven ,
nieuwe geestdrift voor haar opge-

wekt. Buizende onbekende soorten zijn sedert aangekweekt, en de geo-

metrische stijl van le notee
,

beroemd hovenier van innocentitjs xi
,

is vervangen door een losser, Toevalliger aanleg, die zoowel Chinees,

als Eransohman en Engelsohman zich toekent.

De fantasie werkte mede krachtig tot de ontwikkeling van den tuin-

bouw
,

toen zij do fraaiste, sierlijkste bloemen tot opsiering onzer

gangen, salons, vensters en tafels, ja, tot de rustbedden-toe van

sommige hartstogtelijke vereerders van flora’s kroost begon te bezigen.

Zoo werden do bloemen andermaal ’smenschen levensgezellinnen.

Beschouwen we nu nog vlugtig haar invloed op zeden en gewoonten ,

doch herinneren wij ons vooraf, hoe de tuinbouw, wiens geschiedenis

wij vlugtig doorbladeren, gelijken tred hield met de maatschappij,

hoe hij aan de behoefte der maatschappij wist te voldoen en hoeveel

hij tot de beschaving der maatschappij heeft bijgedragen.

Smaak voor bloemen is een element van liet familieleven en eene

bron van genot voor het verfijnd gemoed.

Yan eeuw tot eeuw waren zij het symbool van liefde in aller-

lei graden. Do moeder versiert het wiegje met de aanvallige kin-

deren der natuur, zij droogt er de tranen van haar zuigeling mede

af, verzacht er zijn lijden door
,

houdt er de kleine mede bezig
, en, als

besefte het kind bereids, dat bloemen en kusjes de taal zijn van moe-

ders liefde, zoo gebruikt ook hij beiden evenzeer om haar te vertellen,

hoe dierbaar zij hem is.

En waartoe nog andere voorbeelden aan te halen. Immers wij weten

het allen
, geen huiselijk feest zonder bloemen. En dan het plukken

en kransen vlechten, van nuttige oefeningen, gezonde bewegingen en

heerlijke wandelingen vergezeld! Welk een rijkdom van gedachten,

genot, levenslust ademen uit haar kelken ons toe en schitteren uit

haar kleurenpracht ons tegen!

Hot aankomend meisje bezwijkt voor de verzoeking en kapt er de

golvende lokken mede
,

en als zij ,
straks tot bruidkrans gevlochten,

haar kopje versieren, fluisteren zij van „eeuwig, eeuwig geluk, van
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liefde en blijheid ,” evenals de rozen
,

waarmede moeder haar wiegje

eens tooide.

In onze hodendaagsche maatschappij vormen bloemen bovendien een

deel van het ameublement onzer salons, terwijl de rijkste stoffen, de

fijnste tullen en kanten er hun patronen aan ontleenen.

Behangsel, gordijnen en schilderijen prijken met haar afbeeldingen,

ja zelfs de vloerkleeden streven naar een nabootsing van het kleurrijk

tapijt der aarde.

En zij zelvcn, pralend in eerste bloei en frisohhcid, verhoogen nog

de sierlijkheid der smaakvolst en weelderigst ingerigte woning, als

zij geplaatst zijn in nissen of voor vensters om met haar rijke , groene

schakering het te overvloedig binnenstroomend licht te temperen. Aan de

meubels verleenen zij hooger glans, en de bewoner voelt zich opgewekt,

ja, beter in haar midden, want bloemen spreken tot hem van eeuwige

wetten, bijgevolg van oen wetgever, wien ook de plantenwereld onder-

worpen is.

De mensch van middelbaren leeftijd, bij wien het vuur der hartstogten

van lieverlede wordt uitgobluscht, smaakt naamloos genot bij zijn bloe-

men. Aanhoudend toch wekken zij zijne belangstelling; nu trekt deze

dan
gene zijn aandacht, en telkens doet hij ontdekkingen, die hem

verbazen, en bespeurt hij wetenswaardigheden, waaraan hij nimmer

had gedacht. Zij zijn hem tot afleiding en troost in den ramp-

spoed. Geen wonder, dat hij er zich met vaderlijke liefde aan hecht

en ze verpleegt en bewaakt als zijn kinderen, ja geen grooter genoegen

smaken kan
,

dan ze geprezen en bewonderd te zien. Roepen bezig-

heden hem elders
, och, hoe ras wordt do eerste gelegenheid aangegre-

pon om zich. weder bij zijn lievelingen te voegen.

’t Ontbreekt niet aan voorbeelden ten bewijze, hoezeer de aan-

kweeking van bloemen vergoeding geven kan voor allerlei leed, zelfs

voor teleurstelling en miskenning. Daartoe noemen wij slechts condé.

In ongenade gevallen troostte hij zich te Vincennes door het kweeken

van anjelieren. Bodewijk de veertiende verpoosde van zijn staatszorgen

m zijn bloemtuin. De arme verstoeten keizerin josephine zocht haar

grievende smart te lenigen in botanische studiën.

Doch steunen do bloemen in rampspoed, niet minder wekken zij op

in welvaart.

Een hoog staatsambtenaar — wiens naam niets ter zake doet — legde
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zijn betrekking neder, tot diep leedwezen van ondergeschikten en mede-

burgers. Algemeen geacht en bemind, daalde hij eindelijk ten grave,

na meermalen verzekerd te hebben het goede, dat hij verrigt had,

alleen dor bloemen vcrpligt te zijn. Zijn schrijftafel prijkte eiken mor-

gen met een frisschcn ruiker en deze sprak tot hem
,

krachtiger dan het

welsprekendst betoog, van den Schepper dier heerlijkheden en wekte

de ernstige, edele gedachten in zijne ziel op, die hij gedurende den

dag in praktijk zocht te brengen.

Een Schot, professor in de botanie te Edinburg, heeft do bloemen

alleraardigst in verband gebragt met het bedrijvige loven. Reeds had

iinnaetjs beproefd een flora-uurwijzer te vervaardigen. Professor balfouk

zocht dit te volmaken door aan het uur van de ontwaking der onder-

scheiden bloemsoorten dat van do menschen te verbinden.

Zijn bloemhof stelt minstens oen koninklijke residentie voor.

Klokke drie staan er de staljongens op om do paarden te roskammen.

Op hetzelfde tijdstip ontwaakt ook de salsifis. Alzoo is de salsifis de

palfrenier in den bloemhof.

Te vier uur gaan do koorknapen ter kerk om de klok van het mor-

gengebed te luiden. De pilosclla opent zijn vliezen en de bloem, die

de koorknapen tot zinnebeeld bezigen, ontluikt.

Klokke vijf verschijnen de koks, kindermeiden en het overig dienend

personeel en de boterbloem ontwaakt.

Te zes uur spoeden do ambachtslieden zich naar ’t werk on de wilde

latuw, heerlijke salade voor den arme, komt te voorschijn.

Tc zeven uur verrijzen de gezelschapsjuffers, tegelijk de cichorei op

’t void. Een gezelschapsjuffer behoort zich dus te spiegelen aan de

cichorei, die geur en smaak aan do koffij verleent.

Te acht uur krioelen zwermen van scholieren op de straten en het

muizenoor steekt zijn ooren hoog op.

i Te negen gluren de jonge dames door een kier der gordijn om te

zien, welk weer het is, nieuwsgierig op straat te kijken en allerlei

uitgangetjes te verzinnen. Op hetzelfde oogenblik schuiven ook de

madelieven het gordijntje open, werpen de zon een verleidelijk knikje

toe, door deze op haar beurt zoo vriéndelijk mogclijk beantwoord.

Klokke tien wrijven de bejaarde dames der groote wereld ziclr de

oogen uit, net als do goudsbloem.

Tusschen tien en elf, terwijl hofdames en hovelingen bij hot lever
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der vorsten assisteren, geven Brusselsche spruitjes en molsla teekenen

van leven. En daarmee is de gansehe stad wakker, do rijtuigen rate-

len
,

alom begint een oorverdoovend geraas. Op gras- en bloemperken,

in lanen en boschjes gonzen duizende insekten dooreen, de bloemen

wasemen om hot zeerst haar geuren uit, en dat blijde gelukkige loven

van bloem en heester, insekt en mcnsch houdt aan, tot ongeveer vier

uren. Alsdan begint een andere reeks van bezigheden en ontwaken

ook andere planten.

Om vier uur immers gebruikt de nachtwacht zijn ontbijt en het roocl-

bloemig havikskruid doet desgelijks. Hot waakt en wasemt des nachts

zijn zoete geuren uit.

De nachtwacht schuijert te vijf uur zijn mantel af en ziet of klep

en ratel wel in orde zijn. Op hetzelfde oogenblik slaat de Adronskelh

zijn wijden groenen mantel los.

Tusschcn vijf en zes ontwaken de nachtschoonen en komen in

kakelbonte toiletjes te voorschijn.

Tusschen zeven en acht beginnen een aantal bloemen
,

zooals phloxen
,

petunia's ,
de lychnis en oranjebloesem ,

hare poëtische geuren uit te

wasemen en van verleden on toekomst te fluisteren, tegen allen, die

hare zachte stemmetjes verstaan. Op hetzelfde uur parfumeren zich

do dames voor de theaters en andere publieke bijeenkomsten, ja, een

bloem in de warme kas, de nachtcactus
,

die eerst te elf uur des

avonds haar pracht ten toon spreidt, levert ons haar beeld.

Heeft baxfoue op die wijze het ontwaken der bloemen bespied, ie

clercq de cleemont fereand daarentegen heeft opgemerkt, dat zij uiter-

lijk driemaal daags veranderen en bijgevolg de dames gelijken ,
die zich

kleeden in morgen-, middag- on avondtoilet. Wclligt hebben ook de

dames haar driemaaldaagschc wisseling der bloemen evenzeer afgezien,
als haar prachtige kleeding, fijne kanten, smeltende kleuren.

Niemand kan ontkennen
,

dat de theorie der acsthetica bepaald aan de

bloemen is ontleend, dus dat ook do ontwikkeling van het schoonheids-

gevoel min of meer afhankelijk was van den tuinbouw.

Ook boden bloemen den mensch, alle eeuwen door, een allegorische

taal, niet minder verheffend als die der toonen. Ja dobehoefte om ge-

dachten door bloemen uit te drukken treft’men zelfs bij alle volken aan.

Vandaar dat chateaubriand van haar getuigt: „do bloem is do dochter

van den morgen ,
do bekoorlijkheid van de lento, de bron der parfums,
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de gratie der vrouwen, de minnares der dichters. En toch, haar

leven is even vlugtig als dat des menschen.”

De zinnebeeldige voorstelling, de allegorische letterkunde ontstond

door bloemen. De kuische susanke draagt den Hcbreeuwschen naam

der witte lelie, Sussan.

Salomo zegt van zijne welbeminde : „uwe lippen zijn lelien
,

druipende

van myrrhe.” Hij vergelijkt haar bij de bloem des velds en de lelie

van dalen. Zij schittert onder de vrouwen zooals de lelie onder de distels.

Elke godheid, elke held bezit in de Griekseho fabelleer zijn eigen

bloem, zinnebeeld zoowel van liefde als dankbare herinnering.

Wat nu do moderne blocmspraken betreft, zij berusten helaas! op over-

leveringen , zonder met eenige geschiedenis in verband te staan, en wel

is hot te betreuren, dat oppervlakkige schrijvers ze door hun wille-

keurige fantasie hebben bedorven en bij de zamenstelling do letter-

kunde uit do weergaloos rijke eeuwen niet hebben geraadpleegd.

’t Is niet onbelangrijk te weten, dat hehnandez, die ons mot onder-

scheiden planten der nieuwe wereld in kennis heeft gehragt, hij de Moxi-

kanen een volmaakte bloemenspraak gevonden heeft. Batemann verze-

kert, dat do Orclrideen alleen een gansch woordenboek vormen. Geen

kind wordt cr in Mexiko geboren, geen huwelijk gesloten, geen lijk

begraven of deze planten drukken vreugde
,

geluk of rouw uit. Devotie

versiert er do altaren der heiligen op hun feestdagen mee, liefde werpt

ze do jonge meisjes toe en dankbaarheid plant ze op de graven.

Onze vergeet-mij-niet wordt in Mexiko door cone Orchidee vervan-

gen, no me olvorcles. Dezelfde naam, dezelfde beteekenis.

In Oostindië heeft eumphius opgemerkt, dat de Orchideen uitsluitend

vorsten en opperhoofden mogen toebehooren en zij door dezen aangc-

kwcckt worden om, evenals do paauwenvederen in China, de wonin-

gen te versieren. De bloemen maken dus een deel uit van het gezellige

leven. Zij vervrolijken het aanzijn en troosten den rampspoedige. De

grijsaard put troost uit zijn gaarde, en wanneer het graf zich hoven

hem sluit, wordt het door hoornen en bloemen versierd
,

zoowel als zin-

nebeelden van liefde, als zinnebeelden van rouw.

Het denkbeeld om kerkhoven met cypressen te beplanten en de graven

met bloemen te tooijen verliest zich in den nacht des tijds.

Toen saeaii stierf, droeg abeahaji zijn vrienden op haar een graf te

koopen, een plek gronds, liggende aan water en met hoornen begroeid.



119DE TUINBOUW.

Christus werd in een hof begraven, en onderscheiden hcidensehe

volken begroeven hun doodcn in de stilten des wonds.

Van do vroegste tijden af tot op heden zien wij den piramidaalvor-

migen boom voor de begraafplaatsen gebruikt. In het oosten en midden

Europa de cyprcs, in noordelijkcr landen do populier. De smaak voor

ranken, lossen vorm heersohte reeds tijdens zoroaster, daar deze wijsgeer

tempels en gewijde plaatsen met boomen omplantte, wier vorm bet

meest die dor vlam nabijkwam, daar men immer zekere verwantschap

zocht tusschen de ziel en hot vuur of de vlam, die hemelwaarts streeft

gelijk zij. De kleur van de onsterflijkheid is groen, de immer groene

hoornen werden voorheen als zinnebeeld gekozen voor dat leerstuk, vol

troost en bemoediging voor den brozen mcnsch.

Immers dc treurwilg versiert onze kerkhoven als verpersoonlijkte smart,

hare ncdcrhangcndc takken getuigen van afmatting , en do ter aarde

gekeerde punten der bladeren besproeijen als tranen den grond. De

treurwilg drukt den rouw uit over het verscheiden van den dier-

bare
,

de pyramidaalvormige populier, die in hare nabijheid staat,

wijst naar den hemel en beider takken ruischcn een lied vol weemoe-

dige poëzie.

Wij zagen dus duidelijk hoe ’s menschen wieg reeds met bloemen was

omkranst, hoe bloemen hem in ’t familieleven vergezellen en hem volg-

den tot aan en over het graf; hoezeer zij do gezellinnen zijn zoo van

het openbare als van het verborgen leven; zien wij nu, welke rol som-

mige spelen in het staatsleven.

Do distel is de uitverkoren plant der Schotten. Do Schotsche munt

zinspeelt op haar stekels.

De klaver is het welsprekend beeld van het groene Ierland en de

roos van Engeland, terwijl do ruiker der drie vereenigdc koningrijken,

bestaande uit een distel, een klaverblad en een roos, omwonden is

door een stengel van dc ui.

Toskane noemt do lischbloem haar bijzonder eigendom. Dc vlam-

mende lisch
,

die de krijgers van clovis als zegctecken aannamen
,

werd

do lelie der Eransohcn. Dc tulp behoorde het Ottomanische rijk en

de tulband dankt haar zijn oorsprong. In het wapen van het Saksische

huis prijkt de wijnruit, dat op hevel van karei, den groote werd

aangekweekt.

Werden do Cesars eertijds met den lauwer van den roem omkranst,
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apollo vlocht mede eikenbladeren om zijn zangers te kroonen. Een

krans van eikenbladeren bleef de belooning van bijzondere verdien-

sten
— hier te lande — terwijl men nog heden ten dage rijk begaafde

kunstenaars en vooral kunstenaressen bouquetten toewerpt.

Op publieke feesten of tijdens vorstelijke bezoeken, worden de steden

in hoven herschapen, ja, ’t is of we onze vreugde niet dan door bloemen

en groen kunnen openbaren. Guirlandes van maagdcpalm versieren do

gevels, groene eerbogen en duizendo van bloemen verdringen zich.

’t Zijn bloemen en weder bloemen en nog eens bloemen, die van

dankbare liefde gewagen.

Terwijl wij do ontwikkeling van den tuinbouw aan de hand der ge-

schiedenis en haar tegenwoordige hoogte in verband met de beschaving

volgden, hebben wij meermalen kunnen opmerken, dat èn nijverheid

en letteren èn andere fraaijc kunsten dikwijls met haar in aanraking zijn

gekomen. Elke tak van nijverheid, die teekeningen behoefde, linnen-

weverijen bijv. en tapijtfabrieken, Sèvros-porselein enz. ,
ontleenden die

aan de plantenwereld. Eaauw werden buitenlandscho gewassen aan-

gebragt, of de tcekenaar nam er afbeeldingen van. Alzoo kunnen

wij gerust den datum harer inheemschwording afleiden uit de werken

der nijverheid.

De schilderkunst heeft mede onnoemelijk veel aan de plantenwereld

te danken
,

niet alleen aan do heerlijkheid harer vormen, maar aan

de overeenstemming tusschcn vorm en kleur, ’tls dus geenszins te

verwonderen, dat beroemde kunstenaars do meeste voorkeur voor bloe-

men openbaarden. Leonaed da vinci was even groot botanicus als schil-

der. Ruimens
,

de grootc koning van het koloriet, vergoodde do meest

kleurrijke bloem, de tulp. Redoute dweepte met de bloemen, die

hij verheerlijkte door het penseel.

l)c letteren zijn mede onuitsprekelijk veel aan den tuinbouw verschul-

digd, dn de bloemen leverden menigen dichter zangensstof, ja, inspi-

reerde zelfs een homerus
,

een anacreon
,

een viegilius
,

een maetialis
,

een caiullus
,

tueocriius
,

ariosto
,

mirone
,

malesheebes
,

beenaed ,

delille enz. tot onsterflijke liederen. Geen poëzie zonder bloemen,

van af do Bijbelsche tot de minste conceptie onzer dagen.

De schrijver van don Kosmos hoeft ten overvloede den onberekenbaren

invloed van kruidkundige studiën op die der letteren aangetoond.
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Klopstock
,

schiller
,

goethe en byeon ontleenden er de rijkste ideën

aan, en voorzeker zijn aan jeugdige beoefenaars der fraaijo letteren

geen heilzamer studiën aan te raden.

Zien wij ten slotte den tuinbouw nog uit een ander gezigtspunt en

wel als bron van weldadigheid, als oorzaak tot het beoefenen der chris-

telijke liefde. Nu gewassen en bloemen eenmaal handelsartikelcn en

zoowel ten algemeenen nutte als tot genoegen aangewend werden
,

spreekt

het van zelf, dat zij menigeen een bron van bestaan opleveren.

Alleen de rijke kan aan zijn verlangen om do zeldzaamste gewassen tc

bezitten voldoen. Deze hebben echter hun bijzondere verpleging, en

daartoe bezigt hij thans menig arm, maar intelligent en nijver man.

Er ontstaat behoefte aan schraleren of vetteren grond en karren en

wagens moeten deze halen. Evenzoo aan bloempotten, die reeds tijdens

soceates werden gebakken
,

aan timmerlieden, aan glazen- en sloten-

makers voor de kassen, die altijd en altijd verwarmd moeten worden

en waartoe een opzigter noodzakelijk wordt.

Hoe groot of klein de tuin ook zij ,
of hij voor genot of gebruik

onderhouden wordt, hij moet onderhouden worden en verschaft daarom

aan moor dan één werkman hrood. Aarde, water, mest en getrouwe

verzorging vermenigvuldigen de planten, en een gering kapitaal werpt

in den tuinbouw aanzienlijke renten af en voorziet in het onderhoud

van menigeen.”

Hoeft mijne mcdedecling do belangstelling in de oude kunst verleven-

digd en do beoefenaars van den tuinbouw eenige gcnotvolle oogenblikken

verschaft, dan leg ik de pen neder met den wensoh eerlang nog eenige

wetenswaardigheden voor de lezers van het Album uit mijn oude papieren

te mogen oprakelen.


