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Iedere tuinliejhebber die ooit Engeland heejt bezochi moetze welgezien heb
ben: tuinen waar, zekervoor Nederlandse begrippen, alleskriskras door elkaar 
lijkt te groeien. Het heejt iets wanorderlijks, terwijler tochook eengrotehar
monieen bekoorlijkheid van uit gaan. Z6fascinerend. datje je er moeilijk los 
van kunt maken. Je hebtde indruk, je te bevinden in een tuin waaralles spon
taan de grond uitspruit, door elkander krioelend en op elkaarsteunend, waar
door het een natuurlijke vegetatie lijkt. Een groot verschil met de traditionele 
Nederlandse 'burgermanstuin', waarvooral orde en netheidheersen. 
Omdat de couage-tuinen. die in heelEngeland voorkomen, onderling qua be
plantingen indeling veel overeenkomst vertonen, spreken we vaneen stijl, de 
cottage-stijl. Bij dit begrip zullen de meestetuinliefhebbers zicn weleen beeld 
vormen vaneen tuin met een schilderachtig huis en een middenpad dat leidt 
door een weelderige bloementuin met o.a. stokrozen, reseda en rozen. Het is 
een tuinstijl die de status van een legende heeftbereikt. Maarde cottage-tuin is 
ook nog steeds 'tastbaar aanwezig' en interessant door haar lange geschiedenis. 
Door ons te verdiepen in deze geschiedenis kan de cottage-stijl een waardevolle 
inspiratiebron blijkenbijde vormgeving en inrichung vande natuurrijke tuin. 

Wat is een cottage? geneesmiddel, voor het kruiden van
 
Volgens "The Concise Oxford Dictio voedsel of verbouwd vanwege hun
 
nary" is een cottage een klein eenvou geur.
 
dig huis op het platteland of een ge De tuin werd in aparte ruimten ver

deelte van een grote boerderij, dat als deeld, vooral om het vee van de krui

woning bedoeld is voor de landarbei den weg te houden. Doordat er altijd
 
ders. Vandaag de dag hoeven de cotta rijkelijk mest aanwezig was is de
 
ges beslist niet klein meer te zijn: wat grond van oude tuinen tot op de dag
 
wij als-landhuis zouden betitelen, van vandaag rijk en zwart. Onlosmake

noemt men in Engeland nog gerust een lijk verbonden aan de cottage was ook
 
cottage. de imkerij: honing was in die tijd de
 
De oorspronkelijke cottagers - kleine enige, dus zeer waardevolle zoetstof.
 
boeren, smeden, ambachtslieden en
 
dienstdoeners die niet in het huis van Het leven van de cottager
 
de herenboer, graaf e.d. woonden - wa Vanaf de zestiende eeuw worden de
 
ren arm, hun huizen klein en vaak bronnen die iets vertellen over het le

bouwvallig en veelal bestaande uit een yen van de cottager tastbaarder. Zo is
 
ruimte, die ze deelden met hun vee. er b.v. het boek "A hundred good
 
De tuin werd meer gebruikt voor het points of husbandry" van Thomas Tus

houden van wat kippen, varkens en ser, met daarin goede raad voor de cot

schapen, dandat ze er groenten ver tagers, zoals b.v. tips voor het cultive

bouwden. In het middeleeuwse Enge ren en het zaaien, recepten voor sala

land werd, behalve uien, weinig groen des e.d. Uit dergelijke boeken komt
 
te gegeten: men at voomamelijk vlees, een schat aan informatie. Er wordt b.v.
 
eieren en veer fruit. In tegenstelling tot een veertigtal plantensoorten genoemd
 
groenten waren kruiden weI heel popu voor bij het raam en in potten, dit voor
 
lair: ze werden veelvuldig gebruikt als puur decoratief gebruik. Maar je kunt
 

en kruiden er werden geteeld. 
Het hofleven werd in deze periode be
schaafder en had de beste keuken van 
de wereld. De koks waren veelal bui
tenlanders die uitblonken in hun yak. 
Hierdoor werden groenten bij de up
perc/ass populairder. 
De cottagers waren nog steeds arm, 
doch, waar welvaart is, ontstaat de fi
lantropie. Er waren veel landeigenaren 
die bun best deden deze mensen te bel
pen met adviezen en zaadgoed. Hier 
komt een eigenaardige eigenschap van 
de mens aan de oppervlakte: uit con
servatisme hielden de cottagers nog 
heel lang vast aan de gewassen die ze 
kenden en bet duurde lang voor men 
gebruik ging maken van veredelde of 
nieuwe gewassen. Zo probeerde men 
de aardappel te introduceren door deze 
kosteloos te verstrekken. Er gaat een 
verhaal dat een landeigenaar vroeg wat 
ze met de door bern gegeven aardap
pels gedaan hadden. Ze hadden ze niet 
gepoot en desgevraagd bleek ook dat 
ze niet aan het vee gevoerd waren, 
maar dat ze gewoon waren wegge
gooid, en dat in een tijd waarin echte 
bonger geen uitzondering was. 
Doch door de invloed van de Vlarnin
gen en de wat welgesteldere streekge
noten met tuinen, waar al meer plaats 
was voor siergewassen, veranderde de 
cottagetuin langzaam maar zeker en 
werd het sortiment planten die men er 
aantrof groter. 

Invloed van de landschapsstijl 
In het begin van de achttiende eeuw 
kwam het grootgrondbezit in de mode 
bij de rijken; hele gebieden werden 
omheind. De tuinstijl die toen in 
zwang kwam was de landschapsstijl: 
grote tuinen en parken die lijken op 
een schilderachtig landschap. Wanneer 
een cottage (of zelfs een heel dorp) op 
een plaats lag die het beoogde effect 
teniet deed, werden deze gesloopt. De 
betreffende cottager had dan gewoon 
pech, hij stond letterlijk op straat, 
Daarentegen werden er daar waar dit 
het pittoreske effect versterkte 'model
cottages' aangelegd. In het begin waren 
ze rechthoekig en vrij uniform, later 
werden ze speelser en roman tischer, 
met klimmers tegen de muur, rozen in 
de bomen, en leifruit langs de muren. 
Het is wel te begrijpen dat de sierlijke 
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cottage-ruin niet een produkt is van de 
anne cottagers. Zij hadden al moeite 
genoeg het hoofd boven water te hou
den . 

Internationale belangstelling 
In het derde kwart van de achttiende 
eeuw, wanneerde steden steeds groter 
worden, zie je steeds meer rijke 
mensen naar het platteland uit
wijken, waar ze degelijke, mooie 
cottages bouwden omgeven door 
een fraaie tuin . 
Twee van deze mensen, Eleanor 
Butler en Sarah Ponsonby, aris
tocratische Ierse dames die het 
beknellende hofleven ontvlucht
ten, waren van belang voor de 
intemationale belangstelling 
voor de cottage-tum. In 1770 
kochten ze een cottage in Plas 
Newydd, Llangollen in Wales. 
De cottage, of beter: de boeren
woning lag in een heuvelachtig 
district met een stroompje. De 
tuin was zowel gebruiks- als 
siertuin met stal, koeien, kippen, 
eenden,ganzen,kalkoenen,een 
duiventil, ommuurde groentetuin 
met paden van gravel, fruitgaard 
en druiven, alsook sierstruiken 
en bloemen die in die tijd popu
lair waren. Het ontwerp was niet 
symmetrisch. Een aardig aspect 
was ook dat men steeds meer 
wilde planten in de tuin ging 
toepassen en er werden vogelbos
jes aangelegd.
 
De smaak van de dames ontwik

kelde zich later via invloeden van de
 
romantiek tot het extravagant pittores

ke en het is aan te nemen dat rond
 
1815 de sfeer van de tuin danig was
 
aangetastdoor uitbundige gotische
 
versieringen. Hoe dan ook, de ruin
 
werd beroemd in heel Europa en trok
 
veeI bezoekers, die de ruin besternpel

den als 'echtecottage-ruin',
 

Tuinieren wordt populair
 
In het begin van de negentiende eeuw
 
ging de algemene levensstandaard om

hoog en werden tuinen een steeds gro

tere bron van recreatie voor de welge

stelden. Tuinieren werd op den duur zo
 
populair dat mensen zonder tuin plan

ten hielden in potten en kisten ,
 
Ook in deze tijd had je vluchtelingen.
 
In dit geval waren dat Fransen en Vla-
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mingen. Zij hielden altijd al van groen
ten; in hun nieuwe vaderland Engeland 
gingen ze op grotere schaal groenten 
kweken en kwamer steeds meer aan
bod aan groentesoorten op de markt. 
Zij waren het ook die bloemen en plan
ten gingen kweken vanwege hun sier
waarde. In de loop van de tijd werd dit 

Cottage-tuin in de Victoriaanse tijd . Schilderij van Tho
mas Tyndale FOIO: Jan-Jaap Boehle 

voor steeds meer tuiniers een geliefde 
hobby. 

Tuinwedstrijden 
Van de oorspronkelijke cottagers leef
de nog steeds bet ~rootste deel in 
scbrijnende armoede. Een groep her
vormers trok zicb hun lot aan. Een van 
de speerpunten was herafstaan van 
grond aan anne cottagers, zodat deze 
voldoende voedsel konden verbouwen. 
John Claudius Loudon was een van 
hen . Hij was een gevestigd scbrijver op 
het gebied van planten en tuinen. Hij 
bereikte met zijn gescbriften net juiste 
publiek: de landeigenaren. Het effect is 
dat er weer hier en daar rnodelcottages 
gebouwd worden en men advies en 
materiaal verstrekte, Ook nu stuitte 
men daarbij weer op een hardnekkig 

conservatisme. Het houden van tuin
wedstrijden bleek nu een gouden 
vondst. Er ontstonden hele competi
ties, met als gevolg dat er nu, op een 
enkele uitzondering na, serieus getui
nierd werd. Aandoenlijk zijn de versla
gen van landheren die verblijd werden 
met een mand vol prachtig fruit, af

komstig van een cottager die 
aanvankelijk weinig voor het 
tuinieren voelde. 
Tuinwedstrijden zijn overigens 
ook nu nog zeer populair in En
geland; b.v . wie de langste prei, 
grootste kool of wat dan ook op
kweekt. Meterslange preien, ui
en als voetballen zo groot zijn 
het resultaat hiervan. Bij tuin
wedstrijden tussen wijken wordt 
dag en nacht wacht gelopen bij 
de tuincomplexen om de concur
rent van slechte daden af te hou
den. Fantastisch. 
John Clusius Loudon begon in 
1826 het blad "Tbe Gardener's 
Magazine" met daarin de meest 
uiteenlopende artikelen over 
planten en tuinen, b.v. over de 
tuinen van Versailles, maar ook 
veeI artikelen die van praktisch 
belang waren voor de hobbytui
nier. Zo beschreef hij in een arti
.kel de werking en het gemak van 
de eerste maairnachine. 
Er kwamen meer bladen die het 
tuinieren stimuleerden. Bemes
ting was een belangrijk onder

werp, daar dit vooral voor een 
succesvolle groenteteelt zeer be

langrijk was. 
Alles wat voor handen was moest bij 
elkaar geschraapt worden. Om te be
ginnen de varkensmest, maar ook bet 
materiaal uit de pot, groenteafval, on
kruid en maaisel, dan de as uit de ka
chel en net schraapsel uit de schoor
steen en dan nog wat er van de weg ge
schraapt en uit de sloot gebaggerd kon 
worden. De kinderen werden er met de 
handkar of emmer op uitgestuurd om 
dit laatste op te balen. Al dit voedsel
rijke rnateriaal werd verzameld in een 
gat in de buurt van het toilet of op een 
hoop gezet, gemengd en regelmatig 
orngezet, zodat het binnen een jaar 
bruikbaar was als mest. Het toilet is 
een onbeuglijke tijd van groot belang 
geweest voor de bodemvruchtbaarheid. 
Het blad "The Cottage Gardener" pu
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bliceerde net fascinerende bericht dat 
de hoeveelheid urine, gedurendeeen 
jaar geproduceerd door twee mensen, 
voldoende voedingsstoffenbevat voor 
een acre (4000 m") land, en dat, met 
de toevoeging van as, een goede knol
lenoogst gegarandeerd was. 

Hoogtepunt van een stijl 
Aldus aangekomen aan het begin van 
de negentiende eeuw kunnen we con
stateren dat er twee typen cottage-tui
nen zijn ontstaan: de eerste van de ar
me cottagers, voomamelijk gericht op 
voedselproductie, en die van de welge
stelden die voor hun levensonderhoud 
niet afbankelijk zijn van de tuin en 
meestal een tuinman in dienst hadden 
voor het onderhoud. In de hierop vol
gende periode ging het Engelandeco
nomisch voor de wind, waardoor het 
leven minder zwaar werd en het ver
schil tussen beide typen cottage-tuinen 
geringer werd; er werd veel kennis en 
plantrnateriaal met elkaar uitgewisseld. 
Zowel arbeiders als welgestelden 
maakten schitterende kleine tuintjes, 
rondom de cottage die een lust voor 
bet oog waren en ook de keukenkast 
rijkelijk vulden. We kunnen daarom 
stellen dat in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw de cottage-tuin als stijl 
haar hoogtepunt bereikte. 
Wat betreft het grondpatroon kunnen 
we twee typen cottage-tuin onderschei
den: 
- Als de cottage dichtbij de weg lag, 
had je een smalle voortuin, omringd 

door een haag of hekwerk; de rest van 
de ruimte werd ingenomen door bloe
men. Ophet raamkozijn plaatste men 
potplanten.De grote achtertuin werd 
voomamelijk gebruikt voor groenten 
(in ordelijke rijen), fruit, dieren, mest
hoop, waterput en toilet. Langs de rand 
van de paden en de groentetuinston
den veel bloemen. 
- Als de cottage verder van de weg af 
lag, leidde een centraal pad naar de 
voordeur. Langs het pad had je een 
strook bloemen. Groente werd ver
bouwd in rijen achter de bloemen. On
der de ramen werden ook bloembed
den aangelegd, speciaal voor de geur. 
Achter het huis waren dan weer de die
ren, de put en het fruit. 
De omheiningen bestondenaltijd uit 
een haag (vaak meidoom), een muur of 
een stakenschutting; de fruitbomen 
waren altijd te vinden op een zonnige 
plek, er waren veel klimplanten tegen 
de muren en een nette rij bijenkorven 
ontbrak ook praktisch nooit. Daarnaast 
had iedere tuin zijn eigen vijver of put. 
En veel planten, zowel voor het ge
bruik als voor de sier. 

Victoriaans moralisme 
In de tweede helft van de negentiende 
eeuw kwam er de klad in. De arme cot
tagers werden het siachtoffer van het 
VictoriaansernoraIisme en de nadruk 
kwam te liggen op de vorming van 
'moreel correcte' mensen, in plaats van 
het verhogen van de levensstandaard. 
Het blad The Gardener's Magazine 

Voor wie deze zomer cottage-tuinen in 
Engeland wil gaan bezoeken, kan ik het 
boek "Gardens of England and Wales, 
open for charity" aanbevelen, van de Na
tional Garden Scheme Charitable Trust. 
Deze bevat de adressen van 3500 open 
tuinen met een beschrijving. Interessant 
zijn de tuinen, aangegeven als "cottage
garden" en "Plantsmans garden". 

Een goed adres voor B&B : 
Zena Grabt 
Kypp Cottage 
Woolpackcomer 
Biddenden Asford, Kent 
0044-1580-291480 

veranderde van naam, maar vooral ook 
van inhoud. Het accent kwam meer te 
liggen op modieuze trends in de tuin
wereld. Grofweg vindt die grote om
slag in 1860 plaats. Daar zijn een aan
tal redenen voor aan te geven. 
Ten eerste vonden steeds meer cotta
gers werk in fabrieken waar ze lange 
dagen maakten. Daamaast was de ver
vuiling van de op kolen gestookte fa
briekeneen ontmoedigende factor. Als 
je hier verslagen over leest of hierover 
praat met oudere Engelsen, dan is het 
moeilijk je voor te stellen Me erg het 
was. Je zag soms letterlijk geen hand 
voor ogen en wasgoed dat binnen ach
ter gesloten ramen werd gedroogd, 
werd tech nog grauw. Ten tweede 
Yond er een crisis in de landbouw 
plaats, waardoor veel kleine boeren 
bankroetgingen en velen naar de stad 
trokken. Ten derde switchte een groot 
deel over naar de tuinmode uit die tijd: 
bloembedden met eenjarigen. En als 
vierde lOU je kunnen noemen het ver
lies aan spontaniteit van de stijl. De 
cottage-tuin werd ontdekt door kunste
naars, schrijvers en fotografen; het 
werd een cult. Er bleven er natuurlijk 
velen die op een traditionele wijze 
doorgingen, maar haar prominente 
plaats in de tuinwereld was de cottage
tuin weer kwijt. 

Ian-Iaap Boehle kweekt samen met 
zijn broer Rik vele soorten heem
planten in heemplantkwekerij De 
Beemd in Warffum, Oudendijk 25. 
Daarnaast legt hi) tuinenaan. 

lijn adres: 
Oostervalge 44, 9989 EK warffum 
Tel.: 0595-424424 
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