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Pas op, gij die genoeg hebt aan menschen en huizen, 

aan boeken en machines, aan waren en effecten! De 

macht der rumoerige en gelijksoortige indrukken sloopt 

de zenuwen, sloopt snel en onverbiddelijk. Zorg bijtijds 

voor een afwisseling, die kalmeert door stille rust, meer 

lucht en meer licht. Geen betere dokter dan de natuur, 

al is het maar een park; voor wie nog niet zenuwziek zijn, 

is dat voldoende om langer, veel lange gezond te 

blijven. 

Jac. P. Thijsse

(1865-1945)





Henry David Thoreau

(1817-1862)

Walking, or, The Wild



Henry David Thoreau

(1817-1862)

In de loop van mijn leven heb ik 

maar een paar mensen ontmoet die 

de kunst van het Wandelen 

verstonden, of beter, de kunst van 

het kuieren.



Buitenplaatsen
& botanie



Lady of the night

(Brassavola nodosa)
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Hermann, Paradisus batavus (1698)



Jan Weenix, Agnes Block (1629-1704), Sybrand de Flines (1623-1697) en twee kinderen op 

de buitenplaats Vijverhof (1694)



Titelprent Hortus Cliffortianus, 

Jan Wandelaar (1738)



Belang van buitenplaatsen

1. Planten

2. Tuinkunst

3. Spel



Tuinkunst



Formele tuin
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Daniël Stopendaal, buitenplaats Ouderhoek (1790)



Piero della Francesca, Citta ideale (1480)



Landgoed Driemond
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‘Het Huys en Hof Vryburg’, West-Souburg
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Anoniem, Gezicht op Duinrell (1675)



Landgoed Gansenhoef

maîtres et 

possesseurs de la 

nature!

René Descartes

(1596-1650)



“[D]e natuur, die sich veeltyds wanschikkelijk vertoont, 
door de konst kan opgeschikt, opgepronkt, in goede 

ordre, cierlijk en vermakelijk gemaekt worden.”

– Jan van der Groen, Den Nederlantsen hovenier (1669) 



Landschapstuin
Franciscus Andreas Milatz, Duin en Daal (1804)



Jacob van Ruisdael, Landschap met waterval (ca. 1660)

Claude Lorrain, Arche rocheuse et un rivière (ca. 1626)

Salvator Rosa, Tobias en de engel (ca. 1670)



Lancelot ‘Capability’ Brown 

(1716-1783)

A new and accurate plan of Blenheim Palace (1835)



Henry Stueart, The Planters guide(1828)

Haha

Luton Park beplantingsplan (1764)



Zochers

Johan David Sr.
(1763-1817)

Jan David Jr.

(1791-1870)

Karel George
(1796-1863)

Louis Paul
(1820-1915)



Vondel(s)park
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Spel



Park Sonsbeek, Arnhem



Chinoiserie
Backershagen

Theekoepel

Folly



Follies
Elswout

Ka-buur

Kluizenaarshut

‘Zwitserse Alpen’



Spelingen van de natuur

Flora Batava (1800-1934)
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