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Voor Ed Coenen

het waarnemen van de natuur
heeft de kunst voortgebracht

Marcus Tullius Cicero
De Oratore (55 BC)
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Volgens Haruki Murakami is de juiste aanpak voor een schrijver: 
Observeren, observeren en nog eens observeren, en het oorde-
len zo lang mogelijk uitstellen.

Het is met de nodige schroom dat ik hierna iets over Japanse 
tuinen zal opschrijven, omdat het niet mijn vakgebied is. Samen 
met Ed Coenen, een bevriend hovenier in opleiding, heb ik me 
in mijn jonge jaren eenmalig bezondigd aan het ontwerpen van 
een tuin, gelegen in een nieuwbouwwijk van de stad H. in de pro-
vincie O. Deze onderhoudsvriendelijke tuin voor een echtpaar 
op leeftijd was een eenvoudige compositie van baksteen en be-
tontegels, ingevuld met heide en andere beplanting, de voortuin 
zonder afscheiding met het trottoir, de achtertuin met aansluitend 
terras in hetzelfde verhardingspatroon. Het ontwerp koos hier-
mee ook voor een zekere distantie tot de groene zelfvoldaanheid 
van de tuinen in de omgeving. Tot onze grote verrassing werd 
er in 1972 een eerste prijs aan toegekend door de jury van de 
Groencommissie van de wijk. 

Tijdens m’n studiejaren in Rotterdam heeft de fascinatie voor 
ruimtelijk ontwerpen zich niet verder ontwikkeld in de richting 
van natuurlijke, maar van (steden)bouwkundige ruimten en van 
interieurs. Daarop waren wel enkele uitzonderingen,  zoals het 
werk uit de jaren ’70 van de eco-filosoof en landschapsarchitect 
Louis G. le Roy. Diens motto was: De mens kan niet zonder na-
tuur en de natuur kan prima zonder regels. Le Roys magnum 
opus is de groene kathedraal in Mildam bij Heerenveen (blz. 
10) - in welhaast absolute tegenstelling tot die andere groene 
 kathedraal, van de beeldend kunstenaar Marinus Boezem, die 
in Almere staat. 

In 2008, kort na mijn pensionering, heb ik in Kyoto en andere 
plaatsen een aantal Japanse tuinen geobserveerd. Nog weer 
later heb ik in 2016, op de grens van de ouderdom, een serie 
HOVO-colleges over tuinarchitectuur in Japan gevolgd in Lei-
den. Dat is eigenlijk alles.
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In 2018 heb ik een volgende zoektocht ondernomen naar de ma-
gie van de Japanse tuin (nihon teien), met observaties op locatie, 
in boeken, het wereldwijde web en interviews met echte profes-
sionals. Het verslag van deze zoektocht bestaat uit de volgende 
zeven opstellen. 

1 Hortus conclusus 
2 Tuinen in Japan

3 Genius loci
4 Máximapark in Utrecht
5 Tuinen in Nederland

6 Tuinen in België en Duitsland
7 Particuliere tuinen 

De opstellen worden in 2019 als serie gepubliceerd in de nieuws-
brieven en op de website van de Nederlands-Japanse Vereni-
ging (website njv.info) en verschijnen in gebundelde vorm als 
essay, getiteld Op zoek naar Japanse tuinen, met Van Goghs 
amandelbloesem als omslag. Het boekje is opgedragen aan Ed 
Coenen, in dankbare herinnering aan ons project uit 1972 in een 
nieuwbouwwijk van de stad H. in de provincie O. 

Feedback op de inhoud of naar aanleiding van deze publicaties 
is welkom bij de auteur. 

Rotterdam
2019
春
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Nelumbo nucifera
(Lotus hasu)

Symbool van zuiverheid

Lotuswortel is de wortel van de Heilige Lotus, een bijzondere 
waterplant. Oorspronkelijk komt deze uit India en Indonesië. De 
plant groeit in een moeras, maar de bladeren en de bloemen 
zien er nooit modderig uit. Daarom is de Lotus een symbool van 
zuiverheid in het boeddhisme en het hindoeïsme. De plant heeft 
roze bloemen die op een stengel recht uit het water steken. De 
vrucht van de plant is half kegelvormig. De zaden bevinden zich 
in gaten. Als ze rijp zijn buigt de vrucht zich naar beneden, zodat 
de zaden in het water vallen. De Japanse naam van de plant is 
hasu, wat een verbastering zou zijn van hachisu, wat bijennest 
betekent. De vrucht lijkt namelijk wat op een bijennest. De wortel 
bestaat uit langwerpige, gelige knollen met spikkeltjes. De grote 
verrassing komt bij het doorsnijden van de wortel. Dan is er een 
prachtig patroon van luchtkamers te zien. De eetbare wortel heeft 
geen uitgesproken smaak maar lijkt wat op aardappel en bevat 
veel zetmeel. Om hem te eten moet je hem schillen en in dunne 
plakjes snijden die je vervolgens kunt koken, stoven of door een 
beslagje halen om ze te frituren en er chips van te maken.
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1 

HORTUS CONCLUSUS

Tegen het zuidoostelijke kwartier lagen hoge heuvels met alle 
bomen die in de lente bloeien, en een uitermate lieflijke vijver. 
In het gedeelte van de tuin tegen het huis plantte Genji niet al-
leen gewassen die op hun best waren in de lente, zoals de witte 
pijnboom, de rode pruim, de kers, de blauweregen, de kerriaroos 
en de rotsazalea, want tussen al deze gewassen bracht hij typi-
sche herfstplanten aan ... In de tuin van hare majesteit plantte 
hij tegen de heuvel die er al lag bomen die een rijke weelde aan 
herfstkleuren zouden voortbrengen. Het water van een heldere 
bron werd omgeleid, om een beekje te vormen dat in de verte 
verdween. Hij bracht rotsen aan die het water beter deden zin-
gen, en hij creëerde ook een waterval. Op de brede vlakte die 
hij met het oog op de herfst had aangelegd, groeide er net een 
bonte mengeling najaarsbloemen. 

Murasaki Shikubu 
Het verhaal van Genji (1021)
hoofdstuk 21: De danseresjes
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