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Sommige auteurs zagen de cottage
ruin als toevluchtsoord voor ouderwet
se planten die uit de Victoriaanse tuin 
waren verbannen of als een inspiratie
bron voor tuinontwerpen. 

William Robinson 
De belangrijkste van deze schrijvers 
was ongetwijfeld William Robinson . 
Zijn belangrijkste werken zijn: "The 
wild garden" en - vooral - "The Eng
lish flowergarden" . Verder was hij uit

Zeals in het vorige nummer van Oase 
al beschreven is, raakte in de tweede 
helft van de 1ge eeuw de cottagetuin 
als stijl in verval en werd ze overtrof
fen door de Victoriaanse stijI. In deze 
stijl was kunstmatigheid troef. Ken
merkend zijn de bloembedden met 
eenjarigen, de bloemmozareken en de 
in allerlei vormen geknipte buxus en 
taxus. Ook andere bomen en struiken 
werden d.m.v. snoei letterlijk beknot in 
hun natuurlijke groei. Het knippen van 
buxus en taxus in allerlei vormen en fi
guren (duiven , pauwen etc.) noemt 
men "topiary " en is ooit door de Ro
meinen gemtroduceerd in Engeland. 
De bloembedden waren erg arbeidsin
tensief, ze werden twee keer per jaar 
gespit en ingeplant met eenjarigen, af
komstig uit de verwarmde kas. 
Afgelopen zomer zag ik in Hayward 
Heath nog een tuinman bezig met het 
maken van zo'n bloemenmotief. De 
planten werden uitgeplant in mallen en 
daarna ingeknipt zodat ze precies de 
oppervlakte innamen die voor hen be-

Cottage - tuin in Sussex 

stemd was. Het was een geduldswerk
je, en een nuchtere Groninger zou zeg
gen: "Schiet niet erg op". 
Maar er bleven toch ook altijd mensen 
op de traditionele "cottage-manier" 
tuinieren. En er gebeurde iets belang
rijks: terwijl de nieuwe rijken bombas
tische Italiaanse tuinen aanlegden bij 
hun grate landhuizen werd door schil
ders, schrijvers en architecten ontdekt 
dat er iets lieflijks en moois schuilt in 
het serene en ongekunstelde van bet 
landIeven en vooral in de schoonheid 
van 'het kleine'. De kleine cottage, ro
mantisch overgroeid met kamperfoelie, 
rozen en clematis en bewoond door 
een gelukkig gezin met Iieve, schoon
geboende kinderen die bloemen pluk
ken, eendjes voeren of de ouders hel
pen op het land werd tot ideaaJ verne
yen en op allerlei manieren weergege
Yen. AI waren er natuurlijk ook schil
ders (en vooral ook schrij vers) die wel 
het meer realistische beeld toonden 
van armoede, achterstallig onderhoud, 
ziekten. 

gever van het blad "The Garden", 
vooral gericht op de middenklasse. Hij 
voerde een ware kruistocht tegen de 
forrnele, onnatuurlijke en niet bij het 
landschap passende tuinen uit zijn tijd. 
(Hij verstond onder formeel: tuinen 
waarin de planten binnen strakke lijnen 
worden geplaatst, in geometrische ont
werpen.) 
Vooral de bloembedden en de "topia
ry" kregen er van hem ongenadig van 
langs: een verspilling van tijd en geld 
noemde hij de manier waarop de 
bloembedden behandeld werden en 
"topiary" omschreef hij als het proppen 
van een sierlijke Chinese voet in een 
onmogelijke schoen. 
Ook schrijvers en architecten moesten 
het ontgelden, omdat ze het allemaaJ 
te fraai en te simpel voorstelden, zon
der rekening te houden met de arbeid 
die het kost een dergelijke Victoriaan
se tuin in stand te houden. Hij kwam 
op voor een natuurlijke manier van 
tuinieren waarbij sterke winterharde 
planten ongedwongen moesten kunnen 
uitgroeien en waarbij rekening werd 
gehouden met het omliggende land
schap . Er is op papier heel wat afgeru 
zied tussen voor- en tegenstanders van 
Robinson's visie. 
Het is niet verwonderlijk dat William 
Robinson zich aangetrokken voelde tot 
de cottage-tuin. In "The English flo
wergarden" schreef hij: "Wat is het ge
heim van hun charme? Cottage-tuinen 
zijn goed ingedeeld, in de loop van de 
jaren worden ze vruchtbaarder en de 
beschutting door de kleine huisjes en 
hagen is gunstig voor de planten. Maar 
er is meer; en dat is de afwezigheid 
van een pretentieus plan dat de planten 
er van weerhoudt hun natuurlijke ka
rakter te ontplooien" . 
En: "De best ontworpen tuin is die 
welke het best past bij zijn ligging, 
grondsoort en klimaat. Het best is om FOlo: i.: Boehle 
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heersende stijlen te vergeten, de tuin ter 
plekke te bekijken en haar dan in het 
haar omgevende landschap te integre
ren . Het plantmateriaal moet winter
hard en mooi zijn en de tijd krijgen om 
tot wasdom te komen." 
De planten waar Robinson op doelde 
waren vaak sierplanten. Maar wat voor 
ons, makers en liefhebbers van natuur
rijke tuinen van belang is, is dat hij ze 
wei op een ecologischemanier ver
werkte en dat was al een belangrijke 
stap vooruit, een stap die veel heden
daagse tuinontwerpers nog niet ge
maakt hebben. 
Later kocht hij Gravetey Manor, een 
groot landhuis. Hier maakte hij een 
on twerp op basis van de traditionele 
geometrie, maar hij beplantte de bed
den op een informele, vrije wijze. Een 
techniekdie later overgenomen werd 
door Gertrude Jekyll, Lawrence John
son en Vita Sackville-West als middel 
om een hogere perfectie te bereiken in 
de cottage-stij I. 

Gertrude Jekyll 
De 'hogepriesteres' van de cottage-stijl 
was Gertrude Jekyll. Zij kon goed 
schilderen en fotograferen en was be
vriend met Robinson . Ze gebruikte zijn 
methode om borders te veranderen in 
'georkestreerde dromen van schoon
heid' . Ze maakte fraaie bordercomposi
ties en kan worden beschouwd als de 
uitvindster van kleurenschema's in de 
border. 
In de tijd van Robinson en Jekyll heer
sten er twee extreem uit elkaar liggende 
gedachten over tuinarchitectuur. De 
ene hield in dat tuinarchitectuur niets 
meer was dan een uitbreiding van de 
bouwkunst en de ander omhelsde de 
ideeen van Robinson. 
Daar Gertrude Jekyll veel samenwerkte 

. met tuinarchitecten slaagde zij er in een 
compromis te vinden, door op een na
tuurlijke manier te beplanten binnen 
een strak raamwerk. Het leuke is dat 
wanneer men de tuin van Robinson bij 
Gravetey Manor of de cottage-tuinen 
van Chistopher Lloyd of Sissinghurst 
ziet, men zich niet bewust is van het 
formele patroon van deze tuinen, daar 
door een "robinsonian way" (een be
staande term voor een informele rna
nier van beplanten) de strakke lijnen 
door de beplanting aan het zieht ont
trokken worden en men de indruk heeft 

De tien meest typerende cottage-planten 

Madonnalelie (Liliurn candidurn) wordt in Engeland terecht de 'cottage
lelie' genoemd. De plant werd lang geleden, maar in elk geval v66r 1400 
vanuit het oostelijk mediterane gebied naar Engeland gebracht. Tusser raadt 
aan de Madonnalelie voor het raam of in potten te planten. De Madonna
lelie houdt er niet van verplant te worden en is zodoende in de cottage-tum, 
waar alles zijn eigen gang gaat, op haar plaats. 

Gilly-flowers, naar kruidnagel geurende anjers. Vooral Dianthus caryo
phyllum 'Carnation' en de Dianthus barbatus 'Sweet William' (duizend
schoon) zijn al eeuwen zeer populair. 

Kamperfoelie is de oudste k1implant in de tuin, geplant bij de deur of 
over een poortje, in populariteit wordt ze aileen benaderd door de egelan
tier. 

De reseda kwam al op oude plantlijsten voor, maar vooral in de Victori
aanse tijd werd de plant bejubeld. Het gaat hier om reseda odorata, die een 
heerlijke zoete geur verspreidt en een der allerbeste bijenplanten is. 

Sleutelbloemen werden in de middeleeuwen gebruikt om te koken. In de 
17e eeuw waren de gekleurde en dubbele vormen ("Hose-in-hose-type") 
zeer in trek. Deze planten zijn voor het nageslacht bewaard gebleven dank
zij de (k1eine) cottage-tuin. In grotere tuinen werd ze verbannen ten gunste 
van de plantvakken gevuld met eenjarigen. 

Lavendel werd door de Romeinen in Engeland geYntroduceerd. Het werd 
een populaire plant. Vooral ten tijde van Queen Elisabeth I toen het knippen 
van randen erg in de mode was. Het was een algemeen toegepast strooi
kruid. Het is de best geurende plant om te drogen en een uitstekende bijen
plant. Een lavendelstruik werd traditioneel bij de voordeur van de cottage 
geplant. 

Een cottage-tuin zonder rozen is geen cottage-tuin. Aanvankelijk waren het 
enkelbloemige wilde rozen. Later werden de Albaroos en de centifolia ("cab
bage-rose") de specialiteit van de cottage. Het is een heel ander type roos als 
onze modeme 'thee-hybriden' en 'floribunda-rozen'. (Loop nu niet weg om
dat het een gevulde roos is, maar aanschouw hem, realiseer je dat deze roos 
al tenminste sinds deze periode in cultuur is en onderga de heerlijke geur 
die zij verspreidt. Maar pas op, ik heb al heel wat verstokte rozenhaters zlen 
veranderen in roosverslaafden!). Ook de "ramblers" horen bij de cottage. Zij 
werden geleid langs de muren, over schuurtjes of gewoon de boom in . Een 
voorbeeld is de Rosa "The Garland". 

De stokroos (Alcea rosea) werd hoogstwaarschijnlijk in 1573 geintro
duceerd . Voor die tijd gebruikte men heemst (Althaea officinalis). De stok
roos werd snel populair, Rond 1840 kwam hij in handen van kwekers en 
sinds 1850 is hij op elke aquarel van cottage-tuinen aanwezig. 

De meidoorn wordt al het langst toegepast als haagstruik, en is nog steeds 
de mooiste, met zijn frisse bladgroen vroeg in de lente. Er werden al heel 
vroeg poortjes in geknlpt. 

De Amaranthus (kattestaart) - je moet er van houden. Het gaat hier om 
Amaranthus hypochondriacus en A. caudatus 'Viridis'. De laatste wordt 
omschreven als een 'countywornan's plant'. In de Dikke Zadenlijst van 
Cruydt-hoeck omschrijft Rob Leopold de plant als voigt: "Ruirn een meter 
hoog, met brede, prachtig zachtgroene, zeer sierlijk afhangende bloeiaren. 
De plant als geheel is wat robuust, maar geeft juist daardoor ook 'body ' aan 
een beplanting, en als achtergrondplant binnen zowel wat vollere als ge
dernpte kleurcomposities is 'Viridis' vanwege vloeiende vorm en zachte 
kleur werkelijk zeer bruikbaar - zelfs voor wie niet van Amaranthus houdt." 
Zo zie je maar. 
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zich in een natuurlijke, romantische 
tuin te bevinden, 

Van gebruikstuin naar sier
tuin 
De cottage-ruin veranderde van karak
ter, vooral bij de welgestelden. Het 
groentetuingedeelte werd steeds min
der belangrijk. Het werd steeds minder 
een gebruikstuin en steeds meer een 
tuin om in te verpozen tussen frame 
borders. De borders werden geheel 
ontworpen. Er werd veel werk verzet 
in de tuin; wieden, opbinden en de uit 
gebloeide rozen wegknippen. En vie
len er open plekken, dan werden deze
 
opgevuld met potplanten uit de kas .
 
Een personeelsbestand van dertig tuin

lieden was bij dit soort tuinen niet uit

zonderlijk.
 
Ook de tuinen van de kleine cottages
 
veranderden. Door de opkomst van de
 
volkstuin werd ook hier het belang van
 
de groentetuin kleiner en kwam er
 
meer plaats voor bloemen. Ook ele

men ten als terrassen en gazons zijn
 
nieuw. Oorspronkelijk was er geen ga

zon en zat men in de deuropening of
 
op een bankje tegen de muur. De bor

ders waren niet ontworpen maar in de
 
loop der tijden ontstaan. Dit betekende
 
natuurlijk niet dat men maar wat deed.
 
Hierdoor waren deze borders wei ka

rakteristieker voor bet fenomeen cotta-


Gravetey Manor, nu in gebruik aIs hotel 
Folo: 1.1. Boehle 

I

Cottage-planten zijn een begrip, maar welke planten zijn nu de echte cottage
planten? Hierin volg ik de gegevens uit het boek The Cottage Garden van 
Anne Scott-James. Zij trekt een grens bij 1860. De planten die voor die tijd in 
de cottage-tuinen voorkwamen rekent ze tot de authentieke cottage-planten . 
.. De eerste groep planten zijn nutrige wilde plan ten. Deze werden niet aileen 
medicinaal en culinair gebruikt maar voor allerlei doeleinden. B.v. werd het 
viooltje verwerkt in bloemkransen, in siropen, in salades, sausen en als 
strooikruid op de vloer om luizen en vlooien tegen te gaan . Lieve-vrouwe

I	 bedstro werd ook als strooikruid gebruikt , maar ook om matrassen mee te 
vullen, als stimulerend middel in wijn en als geneeskruid tegen uiteenlo
pende kwalen. Andere voorbeelden zijnduifkruid, leeuwebek, kamille, beto
nie, hop, duivekervel, knoopkruid . 
.. Planten die zowel nutrig als decoratiefzijn: anjers, dubbele goudsbloem, 
pioenroos, stokroos. 
.. Cottage-groenten: Asperges, bonen , bieten , kool , wortelen , komkommer, 
artisjok, pompoen, prei, vooral ui, pastinaak, erwten, radijs, spinazie en ra
pen. Voor salades b .v. wring en dragon. 
.. Bijenplanten: bijenteelt is een van de oudste vaardigheden van cottagers. 
De meeste bijenhouders brachten planten die favor iet zijn bij bijen in hun 
tuin. In het begin waren dit wilde planten zoals reseda, borage, duifkruid. 
klaproos, tijm en de andere lipbloemige kruiden en ook lavendel. Later werd 
deze lijst natuurlijk nog uitgebreid. Een beroemd bijenplantje wil ik in dit 
verband noemen: Limnanthus douglasii, die de leuke Engelse volksnaam "Ba
con and eggs" heeft. Dit plantje werd in 1833 vanuit Arnerika geintrodu
ceerd. Ook bijenhouders die minder 'sentimenteel' waren zorgden in elk ge
val voor planten die begin juni bloeien, in de periode tussen de bloesem van 
de bomen en het begin van de bloei van de zomerplanten. 

ge-tuin dan de ontworpen borders van 
de rijken . Ze bevatten ook vaak meer 
ouderwetse planten. Bijvoorbeeld zon
nebloemen, stokroos, boerenlelies, teu
nisbloemen, ridderspoor en poelruit en 
minder exoten. Deze waren ogen
scbijnlijk lukraak door elkaar geplant, 
in een bonte mengeling van kleuren. 

Het is bekend dat Gertrude Je
kyll dol bleef op dit soort tui
nen en ze vaak bezocbt om in
spiratie voor haar ontwerpen op 
te doen . 
Tegenwoordig vind je in Enge
land nog veel verschillende 
cottage-tuinen. Het eenvoudige 
en natuurlijke karakter is altijd 
behouden gebleven. Deze tuin
stijl beeft zijn ups and downs 
gekend, maar altijd weer men
sen entbousiast gemaakt en ge
mspireerd, Een stijl gedragen 
door tuinliefhebbers van heel 
verscbillend pluimage; zij heeft 
laten zien dat tuinieren een or
ganiscb proces is waarin een
voud en liefde voor de zaak de 
dragende krachten zijn. 
Ik zou willen afsluiten met een 
citaat uit de "English flower
garden" van William Robinson: 
"Those who look at sea or sky 
or woodsee beauty that no art 

can show: but amongst the things ma
de by man, nothing is prettier than an 
English cottage-garden, and they of
ten teach lessons that 'great'garde
ners should learn, and are prettyfrom 
snowdroptime till the Fuchsia bushes 
bloom nearly into Winter." 0 
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Ian-Jaap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplantkwekerij De 
Beemd in Warffum, Oudendijk 25. 
Daarnaastlegt hi}tuinen aan. 

Zijn adres: 
Oostervalge 44, 9989 EK Warffum 
Tel.: 0595-424424 
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