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1 Inleiding: authenticiteit 

 

 

Sinds in 1954 de Japanse Tuin in Clingendael eigendom werd van de Gemeente, en sinds de openstelling 

voor het publiek is ze binnen en buiten Den Haag bekend geraakt. Tot ongeveer de 1980-er jaren was het ook 

de enige 'echte' Japanse tuin die Nederland rijk was. Met de claim van echtheid komt de vraag naar boven, 

waaruit die echtheid dan eigenlijk bestaat. Vanuit de bronnen was dit moeilijk vast te stellen, veel 

archiefmateriaal is verloren geraakt en de geschiedenis van de tuin tot en met de Tweede Wereldoorlog is in 

nevelen gehuld. In het recentere verleden waren sommigen ervan overtuigd dat de tuin volgens wetten van de 

Japanse symboliek in elkaar zat en beheerd diende te worden [Mol], waarna kleine ingrepen en toevoegingen 

volgden. De Project Groep Japanse Tuin signaleert in 2001 het verval en benadrukt het belang van 

conservering [Gieskes 2001b]. Voor de Groep is het doel 'de tuin in (originele) goede staat te brengen' en 

onder meer te 'repareren van wat in de loop der tijd verkeerd is gegaan'. Zonder een duidelijk eindbeeld te 

schetsen van wat de (originele) goede staat is, of wat de conservering zou moeten zijn, heeft de Groep 

opnieuw een aantal kleine verbouwingen doorgevoerd. Door een aarzelende visie op het beheer en 

onduidelijkheid over de werkelijke kwaliteiten van de tuin zijn er de afgelopen decennia te veel kleine 

ingrepen gedaan vanuit een veelheid aan wisselende, vaak niet relevante motiveringen. De tuin, inmiddels 

bijna een eeuw oud, heeft veel aan gaafheid ingeboet terwijl de oorspronkelijke, unieke authenticiteit vergeten 

is geraakt. Daarentegen is er door een consequent onderhoud aan de beplanting een andere hoogwaardige, 

meer natuurlijke kwaliteit ontstaan die in feite tot een tweede authenticiteit is uitgegroeid. 

 

Deze voorstudie traceert allereerst de tuinhistorische context waarin de Japanse Tuin ontstaan is. De conclusie 

is dat de tuin als een zuivere expressie van de mode van de Japonaiserie aangelegd werd door 

opdrachtgeefster Baronesse van Brienen, gesteund door haar tuinarchitect Dinn, en (hypothetisch) geholpen 

door Japanse hoveniers. De Nederlandse tuinarchitectuur van een eeuw geleden was betrekkelijk in zichzelf 

gekeerd, in opvallend contrast daarmee is de Japanse Tuin in Clingendael een fantasierijke expressie van een 

wereld die voor eigenaar en ontwerper geen grenzen kende. De tuin is de enige, bestaande Japonaiserie tuin in 

Nederland en zal bij een goed beheer tot de beste in dit genre van Europa kunnen behoren. Naast Japan, toont 

de geschiedenis een duidelijke link met gebeurtenissen in Groot-Brittannië; dit is uitgewerkt in hoofdstuk 2 

t/m 6. 

In de loop van bijna een eeuw heeft zich door een trouw beheer van de beplanting een bijzonder 

uitgebalanceerd natuurlijk milieu kunnen ontwikkelen. Dit is zichtbaar als een prachtig mostapijt, dat samen 

met de zorgvuldige inventarisatie [Schoenmakers 1983], voor Nederland uniek is. In wezen is het mostapijt 

voor een deel de authenticiteit van de tuin gaan bepalen. Een volledige restauratie van de oorspronkelijke 

Japonaiserie tuin is beslist te verdedigen vanuit standpunten van cultuur- en architectuur-historie, maar zou 

aanzienlijke schade toebrengen aan deze toegevoegde authenticiteit. Geadviseerd wordt om naast een 

technisch herstel en een groot-onderhoudsbeurt, de Japonaiserie van de tuin slechts plaatselijk terug te 

brengen op een manier die de sfeer weer oproept; hoofdstukken 7 t/m 11 geven in grote lijnen aan hoe dit zou 

kunnen gebeuren. Hierbij moet profijt getrokken worden van, en moeten de voorwaarden uitgebouwd worden 

voor, een verdere ontwikkeling van het bijzondere natuurlijke milieu. 

Uitgaande van een wettelijk, bestuurlijk en financieel kader tenslotte, kan de tuin als erfgoed alleen 

veiliggesteld worden als het beheer een ontwikkeling nastreeft die duurzaam in evenwicht is met alle 

voorwaarden, inclusief de natuurlijke; hoofdstuk 12 vat deze conclusies samen. 

 

Voor de huidige studie werd uitsluitend gebruik gemaakt van bij mij bekende bronnen; zie hoofdstuk 14 en 15. 

Verwijzingen naar bronnen zijn in de tekst met [vierkante haken] aangegeven. Ter beschikking waren voorts 

een aantal kopieën (in bezit van de gemeente, niet gedateerd) van oude foto's van de tuin. Er is geen nieuw 

archief- of historisch onderzoek verricht, hoofdstuk 13 geeft richtingen aan waarin onderzoek uitgebouwd 

moet worden. In het terrein zijn door mij geen metingen verricht; er is voor dit rapport geen onderzoek naar 

ecologie of bodem verricht. Om het huidige gebrek aan materiaal te ondervangen, is de context wat 

uitgebreider geschetst. 
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2 Japonaiserie in de tuinkunst 

 

 

In Amerika en Europa begint een Japan-inspiratie in de tuinkunst door te breken met de laat 19e eeuwse 

wereldtentoonstellingen. Japan verzorgde er inzendingen van bonsai of liet het publiek genieten van complete 

tuinen in een Japanse vormentaal, meestal aangelegd door Japanse hoveniers. 

Vele welgestelde Amerikanen en Europeanen lieten zich in de decennia rond 1900 een Japanse tuin aanmeten 

vanuit verschillende motieven, vaak een persoonlijke of zakelijke betrokkenheid met Japan. Vrijwel zonder 

uitzondering gaat het om mensen die ook een reis door het nog maar pas ontsloten Japan gemaakt hebben; 

toeristische trekpleisters, zoals de berg Fuji (aangeduid met het onjapanse 'Fujiyama') of Nikko met zijn rode 

boogbrug, vinden we in miniatuur terug in de Japonaiserie tuinen. Import tuinmateriaal zoals bronzen 

kraanvogels, bonsai, aardewerken tonnen om op te zitten, maar ook complete tuinhuisjes zijn als decoratieve 

stukken toegevoegd. Deze 'Japanse tuinen' vormen meest een onderdeel, een 'hoekje' van een groter 

landschappelijk park, zoals in Clingendael. 

De fantasie van opdrachtgevers en ontwerpers is onbezorgd, grenzenloos en in ieder geval niet dogmatisch. 

Om een voorbeeld te geven: welgestelde dames konden gekleed in een Japanse bruidskimono, met een 

bamboeparaplu als parasol, door hun Japanse tuin wandelen, om neer te zitten met vriendinnen aan de 

Engelse thee in Wedgewood porcelein geserveerd, met een stuk Weense Sachertorte. Het verbaast dan ook 

niet dat de Japanse Tuin van Clingendael in 1918 als podium fungeerde voor een opvoering van een opera, 

Puccini's Madame Butterfly [Keblusek, 2000]. 

Hoewel we dus een aantal gemeenschappelijke details en kenmerken kunnen vastleggen die de mode 

markeren, komt er geen consistente stijl van tuinarchitectuur tot stand. Met een (Parijse) uitzondering, is er 

geen enkele ontwerper die zich specialiseert en een stijl ontwikkelt. Er is geen sprake van strakke 

stijlkenmerken, of een stijve smaak, er is geen drang om Japanser te doen dan de Japanners, men streeft niet 

naar ethnologische authenticiteit. Het gaat om incidentele frivoliteiten waarvoor naar analogie van de 

achttiende eeuwse Chinoiserie in de tuinkunst, de term Japonaiserie gebruikt wordt [Nys 1997]. De expressie 

binnen de Japonaiserie is niettemin verfijnd en niet grof of smakeloos. Het gebruikte materiaal is van eerste 

kwaliteit. Geld speelde geen rol. 

De Eerste Wereldoorlog vernauwt het perspectief van de cosmopolitische opdrachtgevers, en de krach van de 

1930-er jaren maakt tenslotte een einde aan deze wereld van grenzeloze fantasie. Veel Japonaiserietuinen 

worden allengs als kitsch beschouwd, en zijn veelal afgebroken en gesloopt. Gelukkig komt de Japanse Tuin 

in Clingendael in de vroegste jaren in bezit van de Gemeente, blijft behouden, en raakt dankzij mensen als 

J.L.Mol niet in de vergetelheid. 

 

In het reconstrueren van de context waarin de Japanse Tuin in Clingendael ontstond, beperken we ons tot 

Groot-Brittannië. Baronesse van Brienen had vele relaties met dit land waar al meerdere Japonaiserie-tuinen 

tot stand gekomen waren in de jaren voor men op Clingendael aan het project begon. Een aantal tuinen in 

Engeland hebben vergelijkbare ontwerpelementen, of mogelijk een relatie met de Japanse Tuin in 

Clingendael. Hier introduceren we kort de Japanse tuin in Heale House (Salisbury, Wiltshire) die in opdracht 

van Hon. Louis Greville (werkzaam op de Japanse ambassade) in 1901 aangelegd werd met hulp van 4 

Japanse werklieden. Deze tuin heeft een aantal elementen met een opvallende gelijkenis met de tuin in 

Clingendael: er is een rood Nikko bruggetje; een open theepaviljoen is met riet gedekt en voorzien van witte 

papieren schuifwanden; het staat boven het water, en is geflankeerd door treurwilgen. Een andere Engelse 

Japonaiserie-tuin werd in 1907 aangelegd in het Schotse Cowden, Ochil Hills, in Pertshire. Eigenaresse was 

de gedreven Azië-reizigster Miss Ella Christie, die geinspireerd werd door Ella Du Cane, vriendin van 

Baronesse van Brienen. Miss Christie bracht uit Japan een Japanse jongedame Taki Honda mee die 

afgestudeerd was aan een tuinbouwschool in Nagoya. Deze Engelse tuin had een kleine Shinto tempel op een 

imitatie 'Fujiyama'. De tuin werd later onderhouden door een Japanse tuinman Matsuo [Scott-James 1977]. 

Belangrijke parallellen met de Japanse tuin in Clingendael vinden we tenslotte in twee tuinen in London, 

besproken in het volgende hoofdstuk. 
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3 Twee Japanse Tuinen in London 

 

 

De in West London (Shepherd's Bush) gehouden Japan-British Exhibition van 1910 was een groots opgezette 

beurs met de Japans-Britse handelsrelatie als thema. De gebeurtenis was van grote politieke betekenis en in 

Japan werd een uitgebreid comité van zeer hoge ambtenaren en wetenschappers ter voorbereiding 

samengesteld. De Japanse tuinbouw en tuinarchitectuur werden breed, en voor het eerst in een aparte 

tentoonstelling in de schijnwerpers van het Britse tuinliefhebberspubliek gesteld. Er werden twee Japanse 

tuinen aangelegd naar ontwerp van belangrijke tuin-experts, de heren Keijiro Ozawa en Kinkichiro Honda 

[Sato 1986]. Ontwerpen, waaronder een set van dertig tekeningen van Ozawa, zijn bewaard gebleven en de 

tuinen zijn goed gedocumenteerd. Voor de aanleg waren drie professionele hoveniers uit Japan overgekomen, 

onder leiding van een vierde, Hannosuke Izawa, die tevens voorman was over de gecontracteerde Engelse 

tuinlieden. Een Japanner die in London woonde en ervaring had met bonsai-import, een zekere Saburo Ida, 

werd ook ingeschakeld. In Engeland werd hij Tassa Eida genoemd en van hem is bekend dat hij tevens 

betrokken was bij de aanleg van de Japanse tuinen in Tully, en Tatton Park [Sato 1986 p.188, Byrne 2002]. 

Voor de liefhebbers in Engeland moeten de tuinen in London een belangrijke gebeurtenis geweest zijn. 

Artikelen verschenen in de pers en in alle Engelse vakbladen, ook in Nederland, ondermeer in Onze Tuinen 

[Hile 1911, Dinn 1928]. Niet alleen een hele reeks Japanse ministers, politici en hoge ambtenaren waren 

overgekomen uit Japan, maar dus ook werklui, timmerlieden en de vier hoveniers. Het is goed mogelijk dat 

een of meerdere van deze Japanse vaklieden de reis naar Den Haag maakten en op Clingendael adviezen gaf, 

al zijn er tot op heden nog geen bewijzen voor gevonden. 

The Garden of Peace was ruim 1 hectare groot; Japanse timmerlui bouwden er een groot tuinpaviljoen uit 

import fijnhout. Meer dan manshoge, geschilderde decorstukken vormden de achtergrond van het tuinontwerp. 

De tweede tuin meer achter op het terrein, was getiteld The Floating Garden (7300m2) en was voorzien van 

meerdere paviljoens, gebouwen en een grote waterval die van 5 meter hoogte naar beneden viel. In de tuin 

stonden nog eens twee schaalmodellen van Japanse tuinen. De Japanse organisatoren hadden twijfels over de 

kwaliteit van de in Engeland gevonden tuinsteen, die op de foto's nogal wittig en droog-kalkachtig overkomt. 

Ook vertrouwde men niet te veel op de geimporteerde planten; het weinige plantmateriaal dat per schip 

verstuurd werd, had inderdaad veel te lijden van de lange reis en stond er schamel bij, zo lezen we in de 

verslagen. Er werd veel gebruik gemaakt van in Engeland aangekochte planten. Vol vertrouwen was men in 

de mogelijkheden van water als belangrijkste onderdeel van het ontwerp. In beide tuinen is het ontwerp 

gebaseerd op een langerekte vijver centraal in het ontwerp. Latere Japonaiserie tuinen, waaronder Clingendael, 

zullen dit voorbeeld volgen en op dezelfde manier uitgaan van een langgerekt water als centraal element. 

Vanwege parallellen met Clingendael bekijken we The Garden of Peace hier wat nader. De tuin heeft een 

mini-serpentine van water, met in plattegrond in- en uitbochtende oevers. Aan het begin van de serpentine 

liggen drie kunstmatige tuinheuvels waartussen een waterval naar beneden stroomt; aan het eind van de 

stroom vinden we weer twee heuvels. Er is een eilandje in het bovenstroomse deel. Er zijn o.a. een houten 

brug, een aarden brug, een paviljoen en een kleine Shinto tempel met poort, een pagode in vijf verdiepingen 

met stenen boeddha, en meerdere lantaarns. Alle ontwerpelementen en -thema's zijn op een decoratieve 

manier samen met het plantmateriaal in de open ruimte rondom de vijver neergezet. De plantoelichting 

verklaart expliciet dat voor Westerlingen typisch Japanse zaken als een Shinto tempel, stenen pagode's en 

boeddhistische bouwsels vereist zijn om de tuin voor echt Japans door te kunnen laten gaan [Sato 1986, 

p.180]. Vergeleken met eerdere Japanse tuinen op wereldtentoonstellingen laten de twee tuinen van de 

Japan-British Exhibition vanuit Japanse zijde belangrijke aanpassingen zien aan de mogelijkheden en 

beperkingen van het West-Europese klimaat, en aan de voorliefde voor import-exotica van de Europeanen. 

Hoewel men vanuit Japanse zijde in eerste instantie de Japanse tuinkunst wilde tonen, zijn er belangrijke 

concessies gedaan en kan men beide tuinen als uitingen van Japonaiserie klasseren. 
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4 De Japanse Tuin in Clingendael; hoofdlijnen van ca.1915 

 

 

De Japanse Tuin is in de jaren na de Japan-British Exhibition tot stand gebracht. 'De tuinbaas vertelde ons, dat 

reeds in 1915 deze tuin was aangelegd', zo meldt een bron [Van Bommel 1930]. Het jaartal 1913 zou in een 

van de spanten van het dak van het paviljoen ingekerfd zijn [Gieskes 2001a]. Het zal duidelijk zijn dat de tuin 

niet in 1 jaar met een enkel plantseizoen tot tevredenheid aangelegd kan zijn. Er is meerdere jaren intensief 

aan gewerkt, voordat het onderhoud tot jaarlijkse routine verviel. Een oude plattegrond en plantenlijst geven 

een beeld van de eerste opzet [Dinn ca.1915a, ca.1915b]. We bespreken de hoofdlijnen hier. 

 

In de opzet met water als centraal element toont de Japanse Tuin grote parallellen met The Garden of Peace. 

Op de helft van het oppervlak als dat van de Londense tuin wordt in Clingendael op dezelfde manier een 

ontwerp gedetailleerd uitgewerkt met water in een gevorkte mini-serpentine (zie Ill.1) [Sato 1986]. In 

Clingendael begint de waterstroom met een enkele kleine heuvel en vinden we er meerdere heuvels en 

gebouwtjes langs. Een belangrijk verschil tussen beide tuinen ligt in het stoere grondwerk van de steile 

heuvels en de prominent aanwezige steenzettingen in London. Maar over zowel stenen als heuvels waren 

Engelsen zowel als Japanners overigens niet onverdeeld enthousiast, het waren niet deze elementen die indruk 

maakten. Daarnaast biedt de bodemgesteldheid in Clingendael ook zijn beperkingen. De hoge 

grondwaterstand en de ondergrond van oud duinzand bieden niet meer mogelijkheden voor grondwerk dan de 

vrij vlak uitvloeiende tuinheuvels die men nu ziet. 

Het paviljoen in de Clingendaelse tuin is gesitueerd aan het eind van de langste zichtas over de vijver en is 

genoeglijk op de (na-)middagzon gericht. Het paviljoen staat in feite op een eiland dat met een set van twee 

Nikko-bruggetjes aan het doorgaande pad gekoppeld is. De (gebroken) symmetrische opzet waarbij het 

paviljoen geflankeerd door de twee rode bruggetjes al frontaal in zicht komt bij het binnengaan van de tuin, is 

weinig verhullend en lijkt mij niet door een Japans ontwerper bedacht. De enscenering van het rechte pad 

tussen rijen eiken, met doorzichten en een bocht, voordat we het paviljoen als climax in de toenadering 

bereiken, is uitgekiend als een approach in de Engelse landschapsstijl en wijst mijns inziens eveneens richting 

Europa. Hierbij moet bedacht worden dat het zeer wel mogelijk is dat het eikenlaantje bij de aanleg reeds 

aanwezig was. Op een oude foto zien we de ingang met de originele poort, waarbij de eiken in het laantje 

ongeveer het formaat hebben van de huidige eiken. Deze poort bestond niet meer in deze vorm in 1969 [vgl. 

Mol ca.1969]; deze foto moet van voor 1969 zijn. Ook op de plattegrond [Dinn ca.1915] zien we dezelfde 

eiken ingetekend als een laanbeplanting met uitvallers, en een geringe onderlinge afstand van de bomen, zoals 

nu. Bij deze plantafstand (ca.1m.) kan de groei slechts gering zijn en is ouderdom niet afleesbaar aan de dikte. 

Overigens zouden er in andere buitenplaatsen in het Haagse eveneens dergelijke nauw beplante eikenlanen te 

vinden zijn (mededeling beheerder). Gesteld dat de eikenlaan al aanwezig was op het moment dat de 

baronesse besloot een Japanse tuin aan te leggen, dan moet het eikenlaantje haar herinnerd hebben aan de 

onvergetelijke ervaring van een toeristisch bezoek aan Nikko. De toegangswegen worden ruim dertig 

kilometer lang geflankeerd door rijen eeuwenoude Cryptomeria's, voordat men de beroemde rode brug bereikt 

[zie bijvoorbeeld Groth 1906]. De hoogte van de bomen in relatie tot de breedte van de laan geven een 

vergelijkbare verhouding als het eikenlaantje in de Japanse Tuin in Clingendael: het lijkt er een verkleinde 

versie van. Samen met de rode bruggetjes herbeleeft de bezoeker die er geweest is een bezoek aan Nikko. 

Op oude foto's en de plattegrond van ca.1915 zien we voor het paviljoen een opvallend slingerpaadje, eerder 

refererend aan de Hollandse slingertuin, dan aan een tuin in Japan. Het dubbele padenstelsel aan de overzijde 

(zuidzijde) van de vijver is bestudeerd en doet denken aan een miniatuur landschapsstijl. Paden slingeren 

opzettelijk en de breedte wisselt soms dramatisch. Delen van het padensysteem zijn uitgevoerd in lange lijnen 

stapsteen. Een oude foto laat zien hoe het tempeltje op een lage tuinheuvel staat, waarvan de hellingen een 

fraaie, flauwe glooiing vertonen (Ill.2). Een vergelijking met de laag en breed uitlopende kegel van de berg 

Fuji en met de Fujiyama van Ella Christie dient zich aan. Een tweede, historische foto laat zien hoe men, 

staande voor de tempel, een uitzicht had op het paviljoen vanaf deze wat hogere standplaats. 

Bij de aanleg heeft men gebruik gemaakt van bestaande opgaande bomen, waarop aanvullingen  
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bijgeplant zijn. We vinden circa 1915 naast de eerder genoemde laan, inlandse eiken vooral in de westelijke 

helft van de tuin en dennen in het middengedeelte. Hakhoutstoven van berk, lijsterbes, els, es, berk, etc. geven 

aan dat er gekapt werd, of dat er al een hakhoutbos bestond. Het hakhout gaf voldoende zonlicht op de bodem 

voor een invulling met vaste planten en bloemheesters. Dit bloemrijk plantmateriaal en de lantaarns tenslotte, 

zijn geheel in de lijn van de Europese Japonaiserie. Pas halverwege de 1930-er jaren begint met name de 

Ura-senke theeschool actief de theeceremonie buiten Japan te propageren. De Japanse Tuin in Clingendael is 

niet aangelegd volgens strakke regels van de traditionele theeceremonie, diverse verwijzingen hiernaar zijn 

latere toevoegingen. 

In concept met een langwerpig element van water midden door de tuin lijkt de opzet van de tuin het concept te 

volgen van The Garden of Peace in London. Maar Clingendael is opgezet met een veel sterker gevoel voor 

ruimtelijkheid, waarbij het water pas in tweede instantie een rol vervult. Een zichtlijn staat in Clingendael 

centraal: deze bepaalt het ontwerp, loopt over de lengteas van de vijver en eindigt frontaal op het theehuis; om 

de vijver is een padenloop met doorzichten geensceneerd (zie Ill.3). Deze opzet moet mijns inziens van de 

hand van een professioneel Europees tuinarchitect zijn. De naam van Dinn dient zich aan. 
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5 Opdrachtgeefster Baronesse Van Brienen en omgeving 

 

 

Marguérite Mary Baronesse van Brienen van de Groote Lindt (1871-1939, Freule Daisy voor intimi) 

behoorde tot de betere kringen van Europa. Ze had familie en vrienden in Engeland die zij vaak voor langere 

tijd bezocht; ze sprak meer Engels dan Nederlands [de Koster 1988, Gieskes 2001a]. Omgekeerd logeerden 

vele Engelse gasten in de zomer op Clingendael, waaronder Lady Sackville-West met haar dochter Vita. Vita 

Sackville-West (1892-1962) zou een gevierd dichtster en schrijfster worden, en tevens een gedreven apostel 

voor de dorpse bloementuin bij het Engelse cottage. Vita's hartsvriendin Violet en Violet's moeder Mrs. 

George Keppel (Alice) logeerden op Clingendael, een briefwisseling tussen Vita en Violet over de jaren 

1910-1921 is gepubliceerd; meerdere brieven werden verzonden met een dagtekening vanaf Clingendael. Het 

is een interessant gegeven dat de jonge Vita Sackville-West, juist in de stichtingsperiode van de Japanse Tuin 

op Clingendael geweest is. Vanaf het midden van de 1920-er jaren begint haar actieve tuiniersbestaan. Heeft 

zij inspiratie voor haar bloementuin-ideaal opgedaan in Clingendael? 

Baronesse Van Brienen was voorts goed bevriend met de zusters Ella en Florence Du Cane [de Koster 1988, 

Keblusek 2000]. Beide zusters verbleven een jaar in Japan; Florence hield een dagboek bij en Ella maakte 

aquarellen. Ze registreerde in een vrij eenvoudige techniek beelden van tuinen, parken, 

bloemen-tentoonstellingen, etc. door heel Japan. Haar pasteltonen zijn zacht impressionistisch en weten het 

intiem-romantische karakter van de bloemenwereld van de Japanse tuin met simpele penseelstreken treffend 

vast te leggen. Vijftig van deze aquarellen illustreren The Flowers and Gardens of Japan, in 1908 

gepubliceerd. De onbevangen en innemende teksten van Florence nemen ons mee naar het romantische Japan 

van honderd jaar geleden. Vier jaar voor het boek verscheen, in 1904, had Ella een tentoonstelling in London 

van haar Japanse bloemenschilderijen [Hudson 1907]. Florence en Ella's verblijf in Japan is dus in ieder geval 

vóór 1904 te dateren. Van Ella Du Cane is bekend dat zij exposeerde van 1893-1910. 

Miss Ella Christie die in 1907 haar Japanse tuin in Cowden, Schotland, aanlegde, werd enthousiast voor dit 

plan tijdens haar bezoek aan Japan waar ze bevriend raakte met Ella Du Cane [Scott-James]. Ter gelegenheid 

van de Japan-British Exhibition in 1910 werden een aantal aquarellen van Ella Du Cane nog eens uitgegeven 

in vier series van zes ansichtkaarten. Ella Du Cane moet een bekende persoonlijkheid geweest zijn in kringen 

van de Britse Japonaiserie; haar aquarellen van Japanse tuinen kregen een ruime verspreiding. De reislustige 

zusters Du Cane publiceerden overigens meerdere reisverslagen volgens dezelfde formule van aquarellen met 

tekst, waaronder in 1911 een boek over de Canarische eilanden. Kregen ze tips mee van Dinn, de tuinarchitect 

van de baronesse, die de eilanden goed kende? 

De Japanse Tuin in Clingendael is in de jaren na de publicatie van The Flowers and Gardens of Japan 

aangelegd, en er zijn meerdere ontwerpideeën aan te wijzen in de tuin, die parallel lopen met de tekst en 

illustraties in het boek. Het vormt een sleutel tot ons begrip van het ontstaan van de tuin en de uitwerking van 

het onderliggende ruimtelijke concept als een decoratieve bloementuin. 

Baronesse Van Brienen was 'een uitermate schrandere en ondernemende vrouw ... met een veelzijdige 

belangstelling' [Gieskes 2001a] en haar invloed op het tot stand komen van de tuin moet groot geweest zijn. 

Sommige bronnen melden dat de baronesse aan het eind van de negentiende eeuw een reis naar Japan heeft 

gemaakt [Gieskes 2001 - in 1895 samen met Keppel?], of aan het begin van de twintigste eeuw [Mol 1984]. 

Heeft zij, net als Ella Christie in Japan de zusters Du Cane ontmoet? Een aantal van de stenen lantaarns die 

we in de tuin vinden, zijn in ieder geval in Japan gekocht en niet via een exporteur naar Europa gekomen en 

zullen door de baronesse in Japan gekocht zijn [Mol 1984, Keblusek 2000]. In detail zijn de aangekochte 

lantaarns in bijgaande bijlage besproken. 

Er bestaat een in leer ingebonden foto-album met op de rug het jaartal 1911 met foto's van tuinen in Japan, 

waarop een 'zwierig geklede freule' te zien is 'in gezelschap van een chique dame en een heer, en een Japanse 

schone in kimono' [Gieskes, 2001b]. Ook zou er een foto-album bestaan met foto's van de Japanse Tuin in 

Clingendael. Geen van beide albums was voor deze studie beschikbaar, maar zouden nog als ondersteunend 

bronnenmateriaal bestudeerd moeten worden. Baronesse Van Brienen heeft veel indrukken en inspiratie op 

kunnen doen door haar contacten, reis naar Japan en bezoeken aan Japanse tuinen in Groot-Brittannië (en 

wellicht elders in de wereld). Maar de baronesse was geen  
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tuinontwerper, zij kan niet de professionaliteit en de technische perfectie ontwikkeld hebben waarmee het 

ontwerp van de Japanse Tuin in elkaar zit. Professionele ondersteuning is van twee zijden denkbaar. Ten 

eerste van tuinarchitect Theo Dinn die de baronesse in dienst had, en ten tweede van Japanse deskundigen. Zo 

zou de tuin 'met behulp van de toenmalige Japanse legatie in Den Haag' aangelegd zijn [Mol 1984, vgl.Mol 

ca.1969]. Het is denkbaar dat de legatie de baronesse in contact bracht met Japanners die in die jaren in 

Europa waren, bijvoorbeeld ten tijde van de aanleg van de tuinen in London. Gelet op de stichtingsdatum van 

de tuin (ca.1915) en de maatschappelijke status van Baronesse Van Brienen dienen Honda en Ozawa zich aan. 

De legatie zal, hypothetisch gesproken, geen slecht figuur geslagen hebben door (een van) hen aan de 

baronesse voor te stellen. In dat geval is het goed denkbaar dat zij van hen een conceptmatige schets van een 

slingerende vijver met wat paviljoens gekregen heeft, een schets zoals ze door Ozawa en Honda voor de 

tuinen in London (1910) gemaakt werden (vgl. Ill.1). Ozawa en Honda zouden Japanse hoveniers naar 

Clingendael gestuurd kunnen hebben, hun eigen inbreng kan alleen conceptueel geweest zijn. Een contact is 

ook voorstelbaar via een van de Engelse vriendinnen. Er waren nogal wat Japanse hoveniers, timmerlieden of 

tuinarchitecten op bezoek, of zelfs wonend en werkzaam in Europa. Een of meerdere van hen zouden via de 

Engelse relaties van de baronesse, naar Clingendael gekomen kunnen zijn voor advies. Dat advies zou voor 

de stenen mondeling geweest moeten zijn, of fysiek werk van een mindere kwaliteit; de Japanse Tuin laat op 

het eerste gezicht niet het echte Japanse vakmanschap zien in de techniek van het steenwerk. Anderzijds is de 

oever van de vijver met bijzonder veel gevoel voor detail en met een in Japan veel gezien detail van irissen 

met rijen paaltjes uitgevoerd geweest. Een archeologische registratie tijdens het herstelwerk kan veel 

gegevens opleveren over de oorspronkelijke techniek, en kan meer uitsluitsel geven. Japanse inbreng in het 

bouwwerk zou een ter plekke gegeven, ofwel een meegeleverd advies geweest kunnen zijn van een 

leverancier. 
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6 Rentmeester/tuinarchitect Theo Dinn 

 

 

Theodoor Johan Dinn (1876-1931) had na zijn opleiding aan de tuinbouwschool Linnaeus meerdere adressen 

waar hij stage liep, cursussen volgde of in dienst was [Wijnands 1981, Blok 1997]. Vanaf 1898 werkte hij 

ook in Versailles, London, en in Richmond in de Kew Gardens. Daarna was hij vier vormende jaren actief als 

opzichter/tuinman op een landgoed in Tenerife, Canarische eilanden, waar hij in zijn vrije tijd aan botanisch 

onderzoek deed en herbarium materiaal verzamelde. Via zijn connecties bij Kew kwam hij als jonge man in 

contact met Baronesse Van Brienen en werd in 1905 door haar aangesteld als rentmeester op Clingendael. 

Zijn ruime ervaring moet de baronesse aangesproken hebben: Dinn sprak Engels, Frans, Duits en Spaans, was 

een goede plantsman en kon zijn weg vinden in de internationale kwekerswereld. Theo Dinn werd in 1913 

tevens aangesteld als directeur van de in dat jaar opgerichte Kwekerij Clingendael. Er werd commercieel 

gekweekt en op grote schaal; vooral (Amerikaanse) anjers werden als specialiteit aangeboden. Vanaf 1918 

voerde de catalogus naast anjers, ook vaste planten, rotsplanten, bollen en kamerplanten. Het feit dat 

Baronesse Van Brienen 97 van de honderd aandelen van de N.V. Kwekerij bezat en Dinn slechts 1, bewijst 

niet alleen de ondernemingszin van de baronesse, maar illustreert ook de onderlinge verhoudingen tussen haar 

en haar rentmeester. Dinn was lid van een vakvereniging als de Engelse Kew Guild [Beyer 1985], en met zijn 

achtergrond mogen we aannemen dat hij abonnementen had op Britse tuinbouwtijdschriften, zoals de Journal 

of the Royal Horticultural Society, hoewel dit voor het huidige onderzoek niet gecontroleerd werd. Het is 

aannemelijk dat de artikelen rond Japanse tuinen in de buitenlandse vakliteratuur op Clingendael aanwezig 

geweest zijn. In 1920 vertrok Dinn van Clingendael om te gaan werken als tuinarchitect. De Japanse Tuin is 

ontstaan in de tijd dat Theo Dinn op Clingendael tewerkgesteld was, en een mogelijke betrokkenheid van 

Dinn bij ontwerp of aanleg moet onderzocht worden. Vanaf circa 1911 komt Dinn naar voren met publicaties 

en tekenwerk waaruit we hem leren kennen als een goede plantenman met het ideaal om een tuin toch vooral 

vanuit een architectuurgedachte te ontwerpen. In zijn boek De Villatuin [1929] vinden we vele gedetailleerde 

plantennamen met beschrijvingen, een enkel ontwerp voor een border, daarnaast verwijzingen naar 

succesvolle oplossingen van andere tuinarchitecten, of foto's van tuinen ontworpen door collega's. Zijn 

ambitie om tot een volwaardige rol voor de tuinarchitect te komen spreekt ook uit zijn bemoeienissen voor de 

in 1922 opgerichte Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten (B.N.T.), waarvan Dinn zes jaar later voorzitter 

wordt. Opmerkelijk is het dat Dinn al tijdens zijn dienstverband als Clingendael's rentmeester toch zijn 

talenten als tuinarchitect kon ontwikkelen. Hij verzorgde zelfs als 'Leeraar in Tuinarchitectuur' twee seizoenen 

een cursus aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten in de jaren 1914-1916 en moet daarvóór toch al 

de nodige vakkennis ontwikkeld hebben. Een gedetailleerd uitgewerkte plattegrond in waterverf van 1918 

geeft Dinn's plan voor een villatuin in Teteringen. Kennelijk bood zijn betrekking in Clingendael genoeg tijd 

en vrijheid om te werken aan dit soort zaken. De tekening laat zien dat hij op een behoorlijk niveau ontwierp 

en presenteerde. Interessant zijn de parallellen die deze tekening van 1918 biedt met de, voor zover bekend, 

oudste plattegrond van de Japanse Tuin in Clingendael (zie bespreking bronnen, hoofdstuk 14). 

Een markante publicatie van Dinn is zijn artikel 'De Tuinen van Japan' dat in 1928 in het blad Onze Tuinen 

verscheen. Dinn is al weer acht jaar weg uit Clingendael en schreef het naar aanleiding van het verschijnen 

van een publicatie over Japanse tuinkunst van Jiro Harada, een speciale editie van het Londense 

kunst-tijdschrift The Studio. Dinn's artikel informeert de lezer over de natuurbeschouwing van de Japanners, 

maar met geen woord rept hij over de Japanse tuin van zijn voormalige werkgeefster. Toch geeft zijn artikel 

aanwijzingen over zijn ervaringen in Clingendael, zoals de opmerkingen over water en 'stepping stones' een 

waar hot item in de tuinkunst van die tijd. Maar het aardigst is een wel heel charmante hint waarmee het 

artikel begint. Over geimporteerde 'Japansche Dwergboompjes' en tuinlantaarns schrijft Dinn: 'Velen hebben 

gemeend met behulp van dergelijk materiaal een Japanschen tuin te kunnen maken. Dat dit echter niet zoo 

gemakkelijk is als 't schijnt, blijkt wel uit het volgende, een ware geschiedenis: Een Duitsche Graaf had in 

Japan gereisd en daar de tuinen bewonderd. Hij wenschte ook zulk een tuin te bezitten en bracht daartoe met 

groote kosten de materialen bijeen, veelal uit Japan zelve geimporteerd. Toen zijn tuin gereed was, kreeg hij 

eens bezoek van een Japanner en leidde hem rond. Na afloop van de wandeling vroeg de graaf: "en hoe  
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vindt u het?" waarop het antwoord luidde: "Het is prachtig, het is wonderlijk, wij hebben in Japan niets, dat er 

op lijkt."' 

Dit verhaal komt rechtstreeks uit het boek van Florence en Ella Du Cane, waar echter geen sprake is van een 

Duitsche Graaf maar van een Engelsman, eigenaar van 'probably the best of these English "Japanese gardens"' 

[Du Cane 1908, p.37]. Deze man was nog nooit in Japan geweest, vertelt Du Cane; de trots er zelf wel 

geweest te zijn straalt tussen de regels door. De Engelsman toont zijn zelf aangelegde 'Japanse tuin' aan een 

Japanner met dezelfde dialoog als resultaat [het zou hier gaan om een bekende anecdote rond de Japanse tuin 

van Sir Crisp, zie Herries 2001]. 

Hoe men bovenstaand citaat van Dinn moet interpreteren is duidelijk. Dinn was in dienst van een adellijke 

werkgeefster wat discretie en correctheid in de omgang vereist. Hij kende de oprechte tuinen-passie van de 

baronesse en haar vriendinnen en zal simpelweg geen reden hebben gehad daar kritiek op te uiten, laat staan 

er niet aan mee te willen werken. Zijn gewijzigde citaat van Florence Du Cane is beslist geen trap na, maar 

eerder een verantwoording afgelegd ten overstaan van de B.N.T. vakwereld, waarvan de meeste leden de 

Japonaiserie als een grote dwaling beschouwden. Overigens was Dinn er bepaald niet afkerig van: een van de 

twee kleurenprenten die zijn boek rijk is, toont de vijver met waterlelies in de Japanse tuin van de Franse 

schilder Claude Monet in Giverny [1929 t.o.p. 170]. De kritiek op de Japonaiserie-tuinen van bekende 

vakgenoten [zie bijv. Robinson of Ellacombe] zal hij zeker gekend hebben. Ook de aartsdeken van de 

Nederlandse tuinarchitectuur Springer (1855-1940) moest er niets van hebben. Zeker gezien zijn ambities 

voor de B.N.T., waar Springer de natuurlijke leider van was, moet Springer's kritiek op de Japan-mode die hij 

later als 'dwaasheid' betitelde, Dinn de mond gesnoerd hebben. Springer was overigens ook onheus hard in 

zijn kritiek op Dinn's eerste boekje dat hij met auteur en al vernietigend veroordeelde. Met zijn artikel neemt 

Dinn in 1928 de nodige afstand van de dwaasheid en wordt in hetzelfde jaar voorzitter van de B.N.T. De 

manier waarop hij afstand neemt is keurig en diplomatiek, hij citeert een vriendin van de baronesse, maar niet 

al te letterlijk. 

Dinn is zonder enige twijfel nauw betrokken geweest bij de Japanse Tuin. Of hij de ontwerper is geweest of 

niet, of dat hij uitwerking gegeven heeft aan een oorspronkelijk Japanse schets, weten we nog niet. In ieder 

geval is duidelijk dat hij niet openlijk, trots en tevreden zijn rol in dezen zal hebben willen adverteren. 

Niettemin is de schets met de opname van de beplanting van zijn hand (zie hoofdstuk 14). Deze tekening kan 

onderdeel uitgemaakt hebben van een set van tekeningen. Mogelijk is er een ontwerptekening aan vooraf 

gegaan en was het de bedoeling er een ingekleurde presentatietekening van te maken. Misschien hebben die 

bestaan en zijn verloren gegaan. Ten slotte is het via Dinn's netwerk dat er uit Japan geimporteerde planten 

naar Clingendael kwamen en is het in Dinn's kwekerij dat de planten opgekweekt zijn voor de Japanse Tuin. 

Dinn kon bijvoorbeeld goed met chrysanten werken, een absolute must voor een Japonaiserie sinds de vele 

tentoonstellingen en publicaties over deze plant [zie ook Dinn 1916]. Een ontwerp voor een boordbed met 

tuinchrysanten toont opnieuw de kweker / plantenliefhebber in Dinn [1929, p.134]. 
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7 Bouwwerken 

 

 

In de oorspronkelijke aanleg waren de poorten en huisjes óf compleet geimporteerd, óf naar een Japoniserend 

ontwerp in Europa van Europees hout in elkaar gezet. De importgebouwtjes zijn alle verloren gegaan. Het 

betrof een, ook in Japan vergankelijk soort architectuur (sukiyafu), waarin veel natuurlijk materiaal, zoals 

twijgjes, takken en bamboe als decoratie op een speelse manier gebruikt wordt [zie bijv. Sugimoto 1926]. 

Deze decoratieve tuinarchitectuur bestaat nog steeds in Japan en is vrijwel ongewijzigd gebleven. In grote 

lijnen is het advies om verloren gegane import naar authentiek (sukiyafu-) ontwerp opnieuw op te bouwen. Of 

hiervoor opnieuw geimporteerd moet worden, of dat men ter plekke met hier beschikbare materialen en 

technieken laat bouwen, is ter discussie. De duurzaamheid moet een punt van aandacht zijn. De degelijker 

uitgevoerde Japoniserende architectuur is aan groot onderhoud toe. 

 

Toegangspoort 

De toegangspoort (recente import uit Japan) werd overgenomen van de Floriade in 1992 en samen met het 

gedeelte bij de ingang door hovenier Koji Ninomiya die tijdelijk in dienst was van Hakone Ueki, uitgevoerd. 

Het is een traditionele, formele toegangspoort tot een landhuis omgeven door een ruime tuin. Het model werd 

ook in de negentiende eeuw algemeen gebruikt en is niet direct misplaatst. De staanders beginnen te rotten. 

Rotte delen herzien, en het geheel beter beschermen tegen weersinvloeden. 

 

Wachtershuisje 

Het huisje is een standaard prefab chalet. In combinatie met de functie (loop van bezoekers, voorlichting, 

opslag, etc.) dient het ontworpen en vervangen te worden door een gebouwtje onder architectuur in stijl. 

 

Tussenpoortje 

Oorspronkelijk was dit de toegangspoort tot de Japanse Tuin. Een oude foto laat zien dat dit een (sukiyafu-) 

import uit Japan geweest moet zijn, getuige de twee korte schuttinkjes (sodegaki) aan weerszijden, en het 

gebogen stuk stam boven de ingang. Het dak zal van Cryptomeria-bast geweest zijn. Het huidige poortje is 

Nederlands fabrikaat, simpel van ontwerp, en acceptabel van verhoudingen. Een hernieuwde uitvoering in 

stijl (sukiyafu) is hier op zijn plaats [vgl. Sugimoto, Harada 1928]. 

 

Rusthuisje 

Uit een mengeling van materialen (geschild rondhout, multiplex, rietmatten, profiellatten, tropisch hardhout, 

panlatten, etc.) is een ontroerend bouwwerkje in elkaar geknutseld. De verhoudingen zijn weg, verval is hier 

en daar gerepareerd. Hier stond oorspronkelijk een (sukiyafu-) import gebouwtje, voorzien van een decoratief 

schuttinkje [sodegaki, zie Mol ca.1969]. De functie is eerder een rusthuisje (azumaya) geweest dan een 

wachthut (machiai) in de zin der theeceremonie, zoals foutief werd aangenomen [Mol ca.1969]. De 

ceremoniële theetuin was geen thema in de Japonaiserie van een eeuw geleden, daarentegen speelden 

rusthuisjes een grote rol in Japan en in Europa - en niet uitsluitend in de Japonaiserie [vgl. Harada, Sugimoto, 

Du Cane]. In Clingendael leidde een pad van het rusthuisje naar een rechthoekig onderdeel van de tuin [zie 

plattegrond Dinn, ca.1915a]. Naar mijn mening is het vierkant een opstelplaats voor chrysanten en bonsai in 

potten geweest, omheind met een eenvoudig bamboe-hekwerk, en mogelijk gedekt met een dak van riet, 

bamboe of schaduwnet op een lichte constructie [vgl. Du Cane, t.o.p.198, t.o.p.208, of Morel]. De stapstenen 

in de plattegrond hebben hier een ongewoon gedetailleerde route en lijken ontworpen voor een wandeling 

tussen de potten. In een latere fase stonden er bloemheesters [vgl. plattegrond Hartman 1963]. In het huisje 

kon men rusten bij regen, of tijdens het verzorgen van de potplanten. Het rusthuisje moet opnieuw in 

(sukiyafu-) stijl ontworpen en opgebouwd worden, mogelijk in combinatie met een nieuwe invulling van het 

rechthoekige deel. De loop van bezoekers, toegangspad en verharding is te herzien. De onlangs geplaatste 

groep met maaskeien en watervat, waarschijnlijk bedoeld als een verwijzing naar de theeceremonie, kan hier 

vervallen. 
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Paviljoen (theehuis) 

Originele Japonaiserie architectuur. Het paviljoen is gebouwd van een goede kwaliteit timmerhout, 

waarschijnlijk van Europese herkomst. Veranda is van eiken, plafond lijkt van pitch pine rabatdelen in elkaar 

gezet. De uiterlijke kwaliteit, maten en verhoudingen, benaderen zeer dicht de kwaliteiten van een 

vergelijkbaar paviljoen in Japan, maar het geheel is vele malen degelijker gebouwd en aangepast aan een 

Europees gebruik. Zo waren de buitenste twee panelen uitneembaar, en niet wegschuifbaar als in Japan. 

Vermoedelijk heeft een goede Europese timmerman een Japans, origineel paviljoen zorgvuldig kunnen 

bestuderen; of anders heeft een in Europa werkzame Japanse timmerman het paviljoen, aangepast aan het 

minder milde klimaat, van Europees hout in elkaar gezet. Kap van vurenhout is gerepareerd, rieten dak is 

versleten. Staanders van het paviljoen beginnen te rotten en plaatselijk te verzakken, een staander is 

provisorisch ingekort en op een kinderkopje gezet. Het keienvloertje is een prachtstuk traditioneel straatwerk, 

daterend uit de eerste aanleg of misschien de 1970-er jaren [vgl. Mol ca.1969]. Oude foto's tonen decoratieve 

elementen zoals aardewerken tonnen en (kunst?)bloemen opgesteld voor en in het paviljoen. Te overwegen 

valt om deze opnieuw aan te schaffen en bij geschikte gelegenheden neer te zetten. Op andere oude foto's 

staat het historische watervat wat verloren onder de noordwesthoek van het dak. Het is nu wat meer naar 

achteren opgenomen in een detail met maaskeien, waarschijnlijk bedoeld als een verwijzing naar de 

theeceremonie; die verwijzing kan hier vervallen. 

Advies: het hele paviljoen op te ontwerpen natuursteen poeren zetten; ruimte onder vloer meer open maken; 

alle rommel (bladeren, stenen) onder het paviljoen weghalen om doorluchten te bevorderen. Houten kist 

achter paviljoen opruimen, functie en gebruik integreren in nieuw te bouwen wachtershuisje. Rieten dak 

opnieuw dekken, nokpannen herzien, dakrand aanpassen, witte achterwand en panelen terugrestaureren in 

duurzaam materiaal. 

 

Tempeltje 

Mogelijk is er een oorspronkelijk (sukiyafu-) import gebouwtje verloren gegaan [vgl. Mol ca.1969]. Het 

huidige tempeltje is goed van verhoudingen, met aandacht voor detail, waarschijnlijk door een Nederlandse 

timmerman in elkaar gezet. Heeft dezelfde Japonaiserie-kwaliteit als het paviljoen, maar lijkt aanmerkelijk 

recenter dan ca. 1915. Nokpannen zijn te herzien. Staanders op stenen poeren zetten. Achterwand is te herzien, 

fijner in afwerking en uitneembaar maken. Rode, uitneembare, altaar is eveneens te verfijnen: kleur en vorm 

zijn meer af te stemmen op het beeldje. Vloer herzien, bijvoorbeeld straten als een keienvloertje. Toegang aan 

noordzijde weer terugrestaureren, flauw glooiende helling herstellen. 

 

Bruggen 

De rode bruggetjes (pure Japonaiserie) vertonen rot, o.a. aan de onderzijde van de staanders; in zijn geheel te 

restaureren. Twee houten bruggetjes (azobe?) vervangen door bruggetjes in stijl, bijvoorbeeld aarden 

bruggetjes (dobashi), of in de lengterichting doorgezaagde boomstammen [Haags Gemeentearchief, Gieskes 

2002]. 

Fundering stenen brug herstellen (zie ook herstel vijver/oevers). 

 

Twee toegangen tot de tuin 

Voor gehandicapten, gedeeltelijk recente import (1992?), slechte delen herstellen. Toegang over brug is te 

herzien. 
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8 Stenen ornamenten 

 

 

Zie bijlage voor een waardering/taxatie. In een historische tuin van zo grote kwaliteit zijn de massa-producten, 

zoals bijvoorbeeld de nrs. 1, 2, 15, 18, of 19 een aanfluiting. Het grote aantal ornamenten doet afbreuk aan de 

aandacht die de bezoeker aan een individueel exemplaar zou kunnen schenken. Historische exemplaren zijn te 

respecteren als een oorspronkelijke aanschaf door de baronnesse. Hieronder zijn bovendien enkele 

exemplaren, met name het Hasu-no-hachi watervat, de Kikugata, en de 'Gunbaigata'-lantaarns, typische 

uitdrukkingen van de tijdsgeest en verhogen de kunsthistorische waarde van de tuin. 

Het aantal en de plaatsing van de ornamenten dient herzien te worden. Het gaat om afwegingen van esthetiek 

en historische context, waarin overigens een goedkope lantaarn soms juist weer wel een rol kan vervullen. 

Om een voorbeeld te geven: De rankei lantaarn (nr.10), vervult esthetisch een belangrijke rol boven het water 

in de belangrijkste zichtlijn. De lantaarn versterkt de opbouw van voor- en achtergrond, middels de 

uitgestrekte arm boven het water en geeft daarmee extra diepte aan het doorzicht. In deze zin vervangt deze 

lantaarn het originele exemplaar van ca.1915 dat verloren is gegaan. Het huidige dakje is een aanmerkelijke 

verbetering, vergeleken bij het overdreven exotiserende dakje dat deze vervangende (tweede) lantaarn eerst 

had. Aan de lompe voet moet echter wat gedaan worden. Dat het een goedkoop handelsproduct is, en 

voorzien van een tweedehands dakje, is in dit geval nauwelijks een probleem, men kan de lantaarn niet van 

dichtbij bekijken. Per ornament zijn er zo allerlei overwegingen die beter ter plekke in het veld tegelijk met 

een herplaatsing gedaan kunnen worden. 

Een waterdichte vorst-bescherming van de ornamenten in het winterseizoen is aan te raden. Het zou aardig 

zijn als dit op een esthetisch plezierige manier zou lukken met wilgenteen, bamboe en/of riet. De 

winterdekking zal dan niet alleen een bescherming bieden en de levensduur verlengen, maar ook de kwaliteit 

van de tuin in de winter aanmerkelijk verhogen. 
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9 Natuursteen 

 

 

In de eerste aanleg werd veel roodbruine Weser zandsteen gebruikt, aangegeven in de plattegrond van 

ca.1915 als hoekige blokjes. Op vele plaatsen vinden we dit materiaal in eerste kwaliteit, als groot formaat 

stapstenen, in lange routes's door de tuin en op sommige plaatsen afdalend naar het water. Dit roept beelden 

op van bepaalde vijvertuinen in Tokyo waar op dezelfde manier met stapstenen langs oevers gewerkt is. Deze 

vijvertuinen behoorden tot de toeristische trekpleisters van het pas open gestelde Japan. Ella Du Cane 

schilderde het idee (zie. Ill.4) en foto's ervan zijn mogelijk terug te vinden in het album van de baronesse van 

1911. De stapstenen afdalend naar de oever zijn ook getoond in een kleurenplaat in het boek van Dinn [1929 

t.o. frontispiece]. 

In de visie op de Japanse tuin waarin de Clingendaelse tuin tot stand kwam, stonden de bloemen voorop en 

speelden stenen een mindere rol. Na de Tweede Wereldoorlog is men in Europa de Japanse tuin vooral als 

'Zen-tuin' gaan zien, waarmee de nadruk op stenen en grind kwam te liggen, en bloemen bijna taboe werden. 

Stenen en eilanden als symbolische schildpadden en kraanvogels werden na de Tweede Wereldoorlog 

stereotiepe, verplichte nummers. Ook in de Japanse Tuin in Clingendael heeft men vele stenen toegevoegd. In 

Weser zandsteen bijvoorbeeld is een beduidend mindere kwaliteit brokken aangebracht die als vrijstaande 

siersteen bedoeld is. We vinden vrij veel 'rotte' stenen, die makkelijk in lagen splijtend uit elkaar vallen, zoals 

de Kraanvogelstenen [Mol 1984]. Ook zien we half-afgewerkte broodjes, of gebroken dorpelstenen, alle van 

dezelfde roodbruine zandsteen. Deze stukken steen zijn toegevoegd in de 1970-er jaren; het moet een vracht 

goedkoop, of gratis afvalmateriaal van een steengroeve geweest zijn [vgl. Mol ca.1969]. De kwaliteit van de 

steen, alsmede het effect in het ontwerp is twijfelachtig. De broodjes die bijvoorbeeld opgesteld zijn om als 

opstap of schoenensteen voor het paviljoen te dienen, zijn zwak en doen het ontwerp geen goed. Dergelijke 

broodjes zijn ook, als terloops, neergelegd bij de hoeken van enkele bruggen. Sommige rotte stenen zijn deels 

zo overgroeid geraakt dat ze nauwelijks nog zichtbaar zijn. Het advies is om in het Weser zandsteen alleen de 

meest aperte missers in deze latere toevoegingen te herzien. Van de originele Weser stapstenen zijn er 

meerdere gaan wippen (boomwortels), andere liggen uiterst instabiel langs de waterkant. Bij het herleggen 

moet niet alleen de degelijkheid, maar ook de esthetiek een rol spelen, waarbij de levens-mogelijkheden voor 

amfibieën zeker niet vergeten mogen worden. 

In het afgelopen tiental jaren is nog meer natuursteen toegevoegd. Afgezien van de blauwe hardsteen (Aken) 

bij de ingang, gaat het om materiaal verkrijgbaar in de tuincentrumhandel. Kalksteen (verkocht als maansteen 

of spaghettisteen) ligt hier en daar neergelegd, verder vinden we Ardey zandsteen, Maaskeien, granieten 

trottoirbanden, 'beach pebbles', morenestenen, geel graniet van Vietnamese oorsprong, etc. Opmerkelijk is een 

brok (tweede rococo?) bouwkeramiek. Er is een mineralogisch allegaartje ontstaan. De goedkoopte en de 

veelheid van diverse materialen misstaat in een tuin van zo grote kwaliteit. De meeste van deze recente 

toevoegingen kunnen vervallen. 
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10 Paden en vijver 

 

 

Vergeleken met de oorspronkelijke opzet van ca.1915 valt op dat de zuidoosthoek later ingevuld is met een 

padenstelsel en dat een sloot doorgetrokken werd. In feite verzwakt dit de structuur van het concept met 

paviljoen als hoofdelement aan het einde van de zichtas door de tuin. De paden zijn later aangelegd, maar nog 

voor de overdracht aan de Gemeente [Gieskes 2002]. De Gemeente heeft omwille van de ontvangst van 

grotere aantallen bezoekers paden gewijzigd, zoals voor het paviljoen en ter plaatse van de 'gunbai-gata' 

lantaarn. Er is een entree voor rolstoelen toegevoegd. Deze wijzigingen vormen geen wezenlijke verandering 

in de structuur van de paden en betekenen geen aantasting van de manier waarop men de tuin beleeft (behalve 

voor de rolstoelgebruiker dan). Een pad naar de gracht is verdwenen: was het de voorgrond voor een 

doorzicht op het hoofdgebouw? 

De belijning van de paden is door betreden en het onderhoud (afsteken) verschoven geraakt. In het brede 

zijpad vanaf het eikenlaantje vindt men bijvoorbeeld twee driehoekige verbredingen van het pad ter hoogte 

van de 'gunbai-gata' lantaarn. Het lijken ontwateringen die in het onderhoud steeds groter zijn geworden (zie 

ook Ill.5). Het vervolg van dit pad naar het water is in het onderhoud juist weer te smal geworden, waardoor 

de esthetische functie onduidelijk werd. Men kon er bij het water vertoeven om een zicht op de oever met 

blauwe regen en de glooiing met het tempeltje te bewonderen. Het laatste deel van het pad is nu verbouwd tot 

kiezelstrand. Samen met de draaiing van het pad voor het tempeltje en dichtplanten met heesters is het zicht 

nu verloren gegaan. Dit betekent een verarming van de beleving van de tuin (vgl. Ill.2 en Ill.5). 

De paden waren oorspronkelijk zandpaden, licht afgestrooid met fijn kifgrind. Nu zijn deze verhard met een 

paar-centimeters-dikke laag roodachtig materiaal dat in kleurstelling mooi aansluit bij het zandsteen van de 

stapstenen, en het groen van het mos. Het materiaal is 'Baro-mix', een mengsel met lavalith (mededeling 

beheerder). Lava geeft in het algemeen een goed (nl. zuur en drainerend) substraat voor mos. Een probleem 

echter is dat het materiaal in water oplost en kleur afgeeft. Een plaveisel in Violetto bij de ingang en de 

granieten brug (nr.5 in bijlage) zijn bedekt met een rood laagje 'Baro'-stof en komen niet goed op kleur. Na 

een regenbui spoelt het rode stof de vijver in (mededeling beheerder). Het pad is op veel plaatsen versleten of 

verzakt geraakt, water blijft te lang staan. 

Het Violetto plaveisel bij de entree is een toevoeging van begin 1990-er jaren, het is opgesloten met 

granietbanden. Het is modernistisch in ontwerp en in deze zin misplaatst. De kleur sluit echter goed aan bij de 

roodbruine zandsteen en de padverharding. Het Carara-marmer grind naast het plaveisel is wel erg wit en past 

niet bij het mos, zowel qua alkalisch karakter als qua kleur. 

Het hele padensysteem moet van een nieuwe, goed drainerende en niet afgevende verharding voorzien 

worden. Aandacht moet er zijn voor de effecten van het nieuwe materiaal op de plantengroei; de huidige 

kleurstelling is goed. Met het herzien van de verharding kunnen kleine wijzigingen in de belijning 

doorgevoerd, respectievelijk teruggerestaureerd worden. Het brede pad met zicht op het tempeltje aan de 

overzijde dient teruggebracht te worden in de originele staat. Een aantal spannende series stapstenen die de 

bezoeker naar het water lieten afdalen, zijn nu in onbruik geraakt. Overwogen moet worden of een of 

meerdere van deze routes weer hersteld kunnen worden. 

De vijver is in de oorspronkelijke aanleg met een buitengewone verfijning en veel gevoel voor detail 

aangelegd. De grote aandacht voor het ontwerp van de oevers heeft parallellen met vergelijkbare, historische 

vijvertuinen in Tokyo. De vijver verdient een schoonmaakbeurt, in combinatie met het herstel van details van 

de oevers. Voorzover het licht het toelaat, moet het bestand aan water- en oeverplanten gerestaureerd in 

combinatie met de rijen houten paaltjes en randen van steen of stapstenen [zie oude foto's]. Zijn de waterlelies 

nog op peil? Is de bodem van de vijver verhard, of was er anderszins bij helder water een esthetische 

betekenis? [zie Dinn 1929]. Bij het schoonmaken dient men te werken met de blik van de archeoloog: wat 

was/waren de plantwijze van de waterlelies, technieken van oeverversteviging, bodemmengsels achter de 

paaltjes, etc. Hiermee zijn wellicht nog historische feiten boven water te halen. Mogelijk is de inschakeling 

van Japanse vakkrachten aan te tonen vanuit de tuintechniek. Werken de afsluiters nu optimaal? Kan het 

waterbeheer verbeterd worden zodat de ontwikkeling van kroos beperkt wordt? Is het mogelijk om bij droogte 

voldoende water vast te houden? 
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11 Beplanting 

 

 

Er bestaan drie opname's van de beplanting [Dinn ca.1915, Hartman 1963, en Janson 2001]. De opname van 

ca.1915 lijkt behoorlijk compleet (zie ook hoofdstuk 14). Deze lijst heeft net als de lijst van Janson de 

opbouw van een looplijst: beide zijn vrij makkelijk te vergelijken. De opname van Hartman uit 1963 heeft een 

andere logica en somt de planten alphabethisch op; met de plattegrond erbij zijn toch vergelijkingen te trekken. 

De opname van Hartman is minder gedetailleerd, wel benoemt hij een aantal mossoorten hetgeen ontbreekt in 

beide andere opnames. De mossen zijn in 1983 geinventariseerd door P. Schoenmakers. De beschrijving van 

de tuin van 1930 [Van Bommel] geeft een beeld waarin we de plattegrond en lijst van ca.1915 nog volop 

herkennen. 

In het algemeen zien we dat de tuin geleidelijk van karakter verandert. Van een vrij zonnige, open tuin met 

veel bloemplanten, verschuift het naar een beschaduwde tuin met het karakter van een bostuin. Zonneplanten 

verdwijnen, stinseflora-achtige soorten die hier hun optimum vinden, zijn in het beheer toegevoegd, 

aangehouden of vinden zelf hun weg: dalkruid, lelietje der dalen, Hosta, salomonszegel, en varens. Voor het 

onderhoud betekent dit een extensivering. Vele vaste planten zijn in de loop der decennia vervallen, net als 

bloemen die jaarlijks vanuit een opkweek elders ingeplant dienden te worden. Van de bomen, in ca.1915 in 

grote dichtheden aanwezig of geplant, is een groot gedeelte uitgedund of weggevallen. Als de tuin in 1954 in 

bezit komt van de Gemeente, is plantenkenner S.G.A. Doorenbos, nog een aantal jaren werkzaam bij de 

Dienst der Gemeenteplantsoenen, voor hij met pensioen gaat. In handschrift laat hij notities na op de lijst van 

ca.1915, van wat er volgens hem moet gebeuren: terugbrengen van het overladen beplantingsplan tot de 

inheems Japanse planten. In dezelfde lijn worden later niet-oost-aziatische planten afgekeurd [Mol ca.1969]. 

Rond het midden van de 1950-er jaren moet de lijst echter de facto al behoorlijk uitgedund geweest zijn. De 

noodzaak van een grondige beperking van het sortiment zal bij de Dienst niet meer gevoeld zijn. De invloed 

van Doorenbos op de Japanse Tuin is te verwaarlozen. 

Hoe moet de beplanting van de Japanse Tuin in Clingendael in de sfeer van de Japonaiserie beoordeeld 

worden? Het volgende behandelt een aantal belangrijke elementen. 

Een kenmerk van de Europese Japonaiserie van een eeuw geleden is de grote rijkdom aan bloeiende planten 

en exoten, waaronder vele niet-Japanse, zoals de Braziliaanse Gunnera. Gedurende de hele negentiende eeuw 

is er een groeiende import van opwindende, nieuwe tuinplanten geweest die hun weg gevonden hebben en de 

siertuin verrijken. Ook in Japan zelf is het hoge peil van tuinbouw uit de Edo-tijd nog grotendeels intact, op 

straat lopen verkopers te venten met tuinplanten en bloemen in potten. Dit bloemrijke beeld van de Japanse 

tuin komt tot ons in diverse publicaties over de bloemen van Japan [bijv. Piggot 1892, Du Cane 1908, Basil 

Taylor 1912]. Asterachtigen en chrysanthen bepaalden voor een belangrijk deel het beeld van de tuin in 

Clingendael. Chrysanthen stonden bijvoorbeeld als blikvangers in de bloembedden ten zuiden van het 

paviljoen [Dinn ca.1915]. Op een van de oude foto's zien we bij het tempeltje een bonte kleinbladige Hosta, 

zoals op de oudste plattegrond (zie Ill.6, uit Van Bommel 1930). Ook zien we nog een paar tijgerlelies op 

deze foto, waarvan er in 1915 een groep was; ze staan precies zo geplant als in een aquarel van Ella Du Cane 

(zie Ill.7). Pal voor het paviljoen stonden meer lelies. De beschrijving van 1930 spreekt ook van kamperfoelie 

op stokken. Ik vermoed dat we ons de stokken voor kunnen stellen als de traditionele Hollandse tuinstok van 

geschilderd rondhout, met een sierknop (gedraaid hout) in wit. Mogelijk ging het om een vormvertaling van 

Trachelospermum jasminoides ['Rhincospernum jasminoides', Du Cane p.94] een opvallend geurende 

klimplant die als verticale zuilen van geurende bloemetjes de wandelaar in Japan kan verrassen. 

Op meerdere plaatsen in de plattegrond van ca.1915 vinden we Wisteria 'aan stokken' boven water. In 

Groot-Brittannië was dit ook een plantdetail van de Japonaiserie tuin, een afgekorte versie van de fenomenale 

Wisteria-pergola's boven de bruggen en vijvers van de Kameido-tempel in Tokyo. Deze tempel was in het 

bloeiseizoen een toeristische trekpleister, ook bekend van Japanse houtsneden, zo geliefd bij de 

impressionistische schilders. In Nederland werden foto's van de pergola's gepubliceerd in 'De Wonderen der 

Wereld' van de firma Sythoff, later nogmaals getoond in het tijdschrift Onze Tuinen [Kuijper 1912, Dinn 

1928]. Meerdere aquarellen van Ella Du Cane tonen Wisteria aan een staketsel boven het water en roepen een 

sfeer op die de tuin in Clingendael tot inspiratie gediend moet hebben (zie. Ill.8, 9 en vgl. bijvoorbeeld met 

Ill.10). 
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Ook waterlelies vormden een belangrijk element in de Europese Japonaiserie, gestimuleerd door nieuwe 

winterharde hybrides van de Franse kwekerij Latour-Marliac, en gepropageerd door Claude Monet die deze 

cultivars verzamelde en vele malen schilderde. De lijst van ca.1915 geeft voor Clingendael 'Nymphaea 

Robinsiniana' en 'Waterlelies'. In de plattegrond is nog een ongenummerde vlek in de vijver voor het paviljoen 

te duiden als een groep waterlelies, zoals te zien is op een oude foto. Nymphaea 'Robinsoniana' is een kleine 

vorm met oranje-rode bloemen met een geel-oranje hart. Dinn geeft in 1929 [p.176] een serie waterlelies op 

en toont de waterlelies in de Japanse tuin van Claude Monet in kleur [t.o.p.170]; hij noemt de 'Laydekeri 

Lilacea' en 'Pygmaea Helvola' die Janson [2001] inventariseert. 'Laydekeri Lilacea' heeft roze tot dieprood 

verkleurende bloemen met een oranje-geel hart van meeldraden, het is een 'pygmy'-vorm, net als 'Pygmaea 

Helvola' met bleekgele, stervormige bloemen met een goudgeel hart. Een behoorlijk kleurig sortiment. 

Hartman geeft vijf andere Nymphaea-soorten op, waaronder de heldergele 'Chromatella', maar zijn 

determinaties zijn misschien niet correct. Gezien het belang van de waterlelies voor de Japonaiserie en bij 

Dinn, moeten de waterlelies zeker niet vergeten worden bij het herstelwerk. 

Er zijn meerdere Japanse sierkersen in de tuin te vinden. De rapportage viel buiten het bloeiseizoen. Er moet 

nog eens beter naar gekeken worden. Prunus 'Accolade' [Janson 108, 111] lijkt vanwege het dicht behaarde 

blad te determineren als een historische cultivar, destijds bekend als Von Siebold's kers. De planten lijken 

wortelopschot, mogelijk een tweede generatie van de vier planten die ca. 1915 op die plaats aangeduid 

worden als Prunus pseudocerasus. Von Siebold's kers is botanisch correct benaamd als Prunus 'Takasago' en 

is zeldzaam in Nederland. 

De verweerde treurwilg naast het paviljoen (soort? cultivar?) werd onlangs vervangen. 

De lijst van ca.1915 geeft voorts opzichtige exoten als Heracleum mantegazzianum, Kniphofia, Gunnera, of 

Yucca. In een enkele Engelse Japonaiserie-tuin vinden we nog steeds Gunnera, in Clingendael staat nog een 

enkele Yucca. Lysichiton is in twee soorten aanwezig in de tuin (niet in de lijst van ca.1915) en heeft een 

vergelijkbaar exotisch karakter. Over het al of niet terugrestaureren van deze exoten is de nodige discussie te 

voeren. 

In de lijst van ca.1915 vinden we namen van importplanten uit Japan. Dinn had goede contacten met 

handelskweker Barr in London, die tevens agent was van Yokohama Nurseries. Inderdaad meldt Van 

Bommel in 1930 dat er 'import-dwergconiferen, welke voor den kamertuin te groot waren geworden' al bij de 

aanleg in 1915 uitgeplant zijn. De lijst [Dinn, ca.1915b] geeft van een aantal planten het vermoeden dat het 

wel eens om import gegaan zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een 'lage geknipte Taxus', of Pinus densiflora 

Tanyosho. Pinus densiflora 'Tanyosho' wordt in catalogi van Yokohama Nurseries aangeboden als 'Japanese 

dwarf umbrella pine. For lawn planting'. Een enkele conifeer wekt in de Japanse Tuin de indruk een 

uitgegroeide bonsai-cultivar te zijn. Wisteria kan ook een import geweest zijn, ook van de azalea's ontbreken 

nog gegevens. Determinatie op cultivar-niveau is vereist. 

Tenslotte vraagt de opgaande beplanting hier en daar om kleine wijzigingen om doorzichten beter vorm te 

geven, of storende zichten naar buiten de tuin beter af te schermen. 

Voor de bodembedekking biedt de tuin van nature ideale voorwaarden voor de ontwikkeling van mossen 

[Kuitert en Rammeloo, 1989]. Al in 1930 trekt het de aandacht [Van Bommel]. De inventarisatie van 1983 

[Schoenmakers] laat zien hoe rijk aan soorten het mosdek is. Mogelijk is een deel van de mossen door 

beheerders in de loop der jaren ingebracht. Een beheer dat gericht is op een vergroten van de soortenrijkdom 

aan mossen (en thallofyten) is zeker toe te juichen. Het gaat immers om een tuin en niet om een natuurgebied. 

Het willekeurig toevoegen van nog meer haarmos (Polytrichum), zoals recent gedaan, betekent in deze zin 

echter geen verrijking meer. Een zonniger gedeelte aan de noordzijde van de vijver heeft zich ontwikkeld als 

een bloemrijk, schraal graslandje, dit zou op dezelfde manier in het beheer verrijkt kunnen worden met 

bijvoorbeeld lage bloeiertjes. Een oude foto toont grazige gedeelten vol met bloemetjes, waarschijnlijk 

madeliefjes. 
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12 Conclusies: conservering en beheer 

 

 

Bij de aanleg is de Japanse Tuin in Clingendael een ambitieus werk van tuinkunst van een uitzonderlijk hoge 

kwaliteit geweest, uniek in Nederland. In de 1920-er jaren moet de tuin in topconditie geweest zijn, tenminste 

in de oorspronkelijke, bloemrijke Japonaiserie intentie. In het beheer en de ontwikkeling van het 

beplantingsplan is de oorspronkelijk (te) hoge dichtheid uitgedund. De groepen vaste bloemplanten zijn 

inmiddels grotendeels verdwenen, bomen en een rijk mosdek hebben zich ontwikkeld. De Japanse Tuin is 

uitgerijpt tot een eerbiedwaardige, oude bostuin. De van oorsprong al unieke authenticiteit is eens te meer 

waardevol geworden door een eeuw lang consequent beheer van de beplanting. Een schaduwvegetatie heeft 

zich evenwichtig kunnen ontwikkelen daar waar de Japonaiserie component verdwenen is. De 

technisch-bouwkundige component van de tuin is in minder goede staat. Paden, vijver, bouwwerken, 

ornamenten zijn grotendeels nog aanwezig, maar versleten geraakt, rotting treedt in. Veel steenwerk is verzakt. 

Ook zijn er in de marge een aantal pogingen tot reparatie, wijziging, vervanging, of toevoeging gedaan. 

Dergelijke ingrepen werden verricht zonder motivering vanuit de oorspronkelijke intentie en werden van plek 

tot plek uitgevoerd vanuit een veelheid van verschillende gedachten. Bij de Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer 

ontbrak tot op heden het inzicht in de oorspronkelijke authenticiteit, zodat een visie op beheer en conservering 

bleef steken in ad hoc oplossingen van problemen, of goedbedoelde, maar misplaatste toevoegingen. In 

essentie ligt er desondanks een tuin met kwaliteiten op Europees of misschien op wereld-niveau die vraagt om 

een passend beheer en uiteindelijk een wettelijke bescherming als monument. 

Als basis voor een afgewogen conserverings- en beheervisie, dient er voor alles een kader van kennis 

ontwikkeld te worden met betrekking tot de cultuurhistorische betekenis van de tuin. Het huidige rapport 

draagt hiertoe een bouwsteen aan. In tweede instantie moet er door de Dienst Stadsbeheer gewerkt worden 

aan het leggen van contacten en het genereren van uitwisseling van kennis en ervaringen met vergelijkbare 

projecten in het buitenland, bij voorkeur in het Verenigd Koninkrijk en Japan. Bij de eigenaar, de Gemeente, 

moet alle begrip en kennis met betrekking tot de Japanse Tuin aanwezig zijn. 

Voorts zou men wensen dat er een betere presentatie naar het publiek komt, en dat het institutionele draagvlak 

voor de tuin verbreed wordt. Binnen Den Haag of Nederland zijn er wat dat betreft banden denkbaar met: 

- het Gemeentemuseum (impressionisme en tuinkunst) 

- het Haags Historisch Museum ['Japansch Magazijn', Keblusek 2000] 

- de Britse diplomatieke vertegenwoordiging 

- de Japanse diplomatieke vertegenwoordiging 

- het Instituut voor Internationale Betrekkingen (buurman) 

- botanische tuinen, of de Gedecentraliseerde Nationale Plantencollectie (mossencollectie) 

 

Naast het ontwikkelen van kennis en beleid alsmede het uitdragen daarvan moet de tuin in materiële zin 

geconserveerd worden. Een op te stellen conserverings- en beheerplan zal onder andere de volgende zaken 

moeten behandelen: 

 

Uitgangspunten: 

-Doelstelling bezoekersregeling vastleggen 

-Doelstelling beheersinspanning vastleggen 

-Gedragingen (loop) van bezoekers / gebruikers van te voren overzien, zo nodig regels stellen 

-Voor alles: schade aan mosvegetatie en amfibieën-biotoop voorkomen op plaatsen waar geen 

 wijzigingen plaatsvinden 

-Wijzigingen zo plannen dat vegetatie en biotoop na het werk zich kunnen herstellen en/of uitgebreid 

 worden 

-Werk documenteren met de blik van een tuinarcheoloog 

-Respect voor oorspronkelijke intentie en de natuurlijke ontwikkelingen staat voorop. 
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Herstel, restauratie, conservering in punten: 

 

-Vijver: schoonmaken, bruggen en steenwerk langs oevers herstellen, waterbeheer bezien 

-Paden: opnieuw opwerken (belijnen, ophogen, afwatering) met ander materiaal 

-Bouwwerken: herstellen/restaureren, resp. vervangen door opnieuw uit te voeren exemplaren 

-Natuursteen: Weser zandsteen herzien (herleggen, enkele vervangen), niet-authentieke of 

 overbodige toevoegingen verwijderen 

-Plantmateriaal: op een paar uitgekiende locaties de beplanting terugrestaureren naar de 

 oorspronkelijke Japonaiserie intentie. Oppervlakte van woekerende soorten (bijv. bamboe) verkleinen. 

 Een bomenplan maken om het bestand aan opgaande bomen en boomheesters bij te houden met 

 onderhoud en bijplanten 

-Stenen ornamenten: waardevolle antieke originelen documenteren en restaureren, eventueel vervangen 

 door verankerde kopieën. Plaatsing en aantal herzien 

-Verdwenen ornamenten: verzameling potplanten en aardewerken poefs voor het paviljoen, afhankelijk 

 van onderzoek en doelstellingen opnieuw aankopen 

-Omgeving van de Japanse Tuin is te herzien of beter te ontwerpen: omheining, coulissen, doorzichten 

 vanuit de Japanse Tuin naar buiten en de toegangspaden naar de Japanse Tuin toe; stenen ornamenten 

 (lantaarns) die binnen de tuin niet nodig zijn, mogelijk hier hergebruiken, etc. 

-Het bovenstaande is uit te werken in de vorm van een stapsgewijs plan van uitvoering, in samenhang 

 met een begroting en een financieringsstrategie. Stappen toetsen in een evaluering. 

 

-Het dagelijks beheer in grote lijnen vastleggen, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van onkruid (gras 

 in mos, kroos, woekeraars) of een schema voor het bijhouden van gewenste planten. Draaiboeken 

 maken voor: de openstelling, het klaarmaken voor de winter, inschakeling vrijwilligers, etc. Na de 

 hersteloperaties dient het beheer enkele malen per jaar (later 1x per jaar) getoetst te worden. 
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13 Nader onderzoek 

 

 

Voor het huidige rapport werd in beperkte mate aanvullend bronnenonderzoek gedaan (zie volgend 

hoofdstuk). De kwaliteit van de tuin rechtvaardigt een grondig onderzoek naar overige primaire bronnen, ter 

beschikking of nog te ontdekken. Om maar een idee te geven van mogelijke zoekrichtingen: Wat is de 

herkomst en ouderdom van de verschillende oude foto's? De twee foto-albums moeten meer in detail 

onderzocht en gedocumenteerd. Wie zijn de personen op diverse foto's zichtbaar? Wat was de relatie tussen 

Baronesse Van Brienen en de gezusters Du Cane? In Groot-Brittannië moet er archiefonderzoek verricht 

worden naar de geschiedenis van de banden van de baronesse met dit land. Is er nog familie in leven? Zijn er 

briefarchieven van bezoekers, bewoners of gebruikers van Clingendael, ook na de baronesse? De 

briefwisseling van Violet Keppel en Vita Sackville-West dient bestudeerd. Mogelijk gerelateerde tuinen (in 

Engeland) kunnen archieven hebben. Waar zijn de Japanse tuinen-schilderijen van Ella Du Cane gebleven? 

De Haagse kunstacademie heeft mogelijk een archief met aanwijzingen omtrent Dinn. De archieven van de 

Japan-British Exhibition in Engeland en Japan kunnen meer aanwijzingen geven over activiteiten van Japanse 

hoveniers. 

In de tuin zelf wacht nog het een en ander aan onderzoek. Een aantal planten wacht op een determinatie op 

cultivarniveau. Dit zou o.a. moeten gebeuren door een uitwisseling van kennis met Japanse deskundigen voor 

wat betreft mogelijk nog in leven zijnde Japanse importen. De catalogi van de N.V. Kwekerij Clingendael 

dienen nog bestudeerd te worden in verband met de lijst van 1915. Tijdens het herstelwerk moet informatie 

van tuinarcheologisch karakter verzameld worden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de techniek van 

oeverbekleding. Om de gegevens te kunnen interpreteren is inschakeling van Japanse deskundigheid vereist. 

Ook zijn er zelfstandige archeologische onderzoekjes denkbaar om hypotheses te staven, zoals de interpretatie 

van het rechthoekig element op de plattegrond van ca.1915, sindsdien verdwenen paden, of de leeftijd van het 

eikenlaantje. In Japan is onderzoek naar mogelijk pollen in de bodem gebruikelijk in dit soort gevallen. 
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14 Twee belangrijke bronnen, een onderzoek 

 

 

De voor zover bekend, oudste plattegrond van de Japanse Tuin hoort bij een oude, getypte beplantingslijst 

[Gieskes 2001c]. Van beide bestaat geen origineel handschrift meer.  

Een versleten zwart/wit kopie van de plattegrond laat zien dat er met veel aandacht voor tekentechniek en 

weer te geven detail een tekening in elkaar gezet is. Het is een schets waaraan meerdere kladversies vooraf 

gegaan zijn. Zoveel informatie krijgt men anders niet op een samenhangende manier op een vel papier. Ook is 

duidelijk dat het geen tekening voor een te realiseren ontwerp is; zeer gedetailleerd weergegeven delen 

wisselen af met schetsmatig ingevulde segmenten van de tuin. Het gaat om een opname van een bestaande 

situatie. Een aantal karakteristieken wijzen naar de tekenstijl van Dinn. Inktwassingen geven schaduw aan van 

gebouwen en heestergroepen alsof de zon laag aan de ochtendhemel staat, in het oosten dus; Dinn werkte met 

dit soort inktwassingen als schaduw [vgl. met name Teteringen 1918, maar zie ook Dinn 1929, p.27]. Ook 

stapstenen zijn in beide tekeningen op dezelfde manier weergegeven als hoekige vormpjes. Taluds zijn in de 

Clingendael-tekening als waaierende lijntjes van gelijke lengte aangegeven, net als Dinn dit deed, 

bijvoorbeeld in zijn schets 'motiveering der bochten van den vijver'. In deze schets vinden we tevens 

parallellen met het vijverontwerp van de Japanse Tuin [zie Dinn 1929, p.39, 175]. 

De noordoosthoek heeft een handschrift 'groep boomen en heesters', dat net als de nummering in de 

plattegrond gelijk is aan Dinn's handschrift in de ondertekening van Teteringen 1918. In Dinn's dagboek en 

herbariumaantekeningen van Tenerife [1901-1904, Wageningen UR, archief Biosystematiek] vinden we 

hetzelfde handschrift, met name in paragrafen waar Dinn netjes probeert te schrijven. De negentiende eeuwse 

halen aan het woordeinde in deze aantekeningen verdwijnen in Dinn's latere handschrift, zoals in Teteringen 

1918. Betitelingen van Dinn in zijn meer bekende ontwerptekeningen zijn overigens in een afwijkend, 

blokkig en onregelmatig handschrift. De consequente sterretjes waarmee in de Clingendaelse plattegrond 

bomen aangegeven zijn, kon ik niet terugvinden in ander werk van Dinn. 

De voor zover bekend, oudste plantenlijst van de Japanse Tuin is een getypte lijst van elf pagina's. In het 

algemeen gesproken geeft de lijst, in combinatie met de plattegrond, een onwaarschijnlijk hoge dichtheid van 

plantmateriaal per vierkante meter. Men kan zich deze dichtheid voorstellen bij een enthousiast aangevangen 

tuinproject (door een jong en nog niet zo ervaren tuinarchitect met een energieke opdrachtgeefster?). Het is 

echter een dichtheid die niet lang houdbaar en onderhoudbaar is. Als de tuinbaas meldde dat de tuin in 1915 

was aangelegd [Van Bommel 1930], dan moet de lijst kort na deze aanleg gemaakt zijn, veel langer kan de 

tuin zich niet met deze hoge plantdichtheid ontwikkeld hebben. Vanuit deze stellingname mogen we de lijst 

en plattegrond dateren als 'circa 1915'. De lijst heeft alle karakteristieken van een looplijst, een terreinopname 

dus. De nummering volgt een route door de tuin, langs de route zijn de meeste planten genoteerd. Deze 

nummering correspondeert met de plattegrond. Plantennamen zijn opgeschreven zoals ze in het veld door een 

kenner geidentificeerd zijn, zonder te verifiëren met botanische literatuur. Zo stuiten we dus op Nederlandse, 

Franse, en Engelse volksnamen, in combinatie met botanisch-wetenschappelijke benamingen. Een enkele 

opmerking vertelt iets over onderhoud of groeiwijze: stoof, vertakt, aan stokken over water, geknipt, etc. Het 

moet oorspronkelijk een handgeschreven lijst geweest zijn die door een typist(e) is uitgewerkt. We vinden 

namelijk verschillende spellingsfouten die vanuit een moeilijk leesbaar handschrift verklaarbaar zijn: Fritoma 

- Tritoma, Megasia - Megasea en Tanyosko - Tanyosho. Dit soort typefouten zijn met name gemaakt in 

verouderde, of nauwelijks bekende namen. In de meer bekende namen vinden we slechts een enkele aperte 

fout. Het is goed denkbaar dat de lijst is overgetypt op de Dienst der Gemeenteplantsoenen, bij de overname 

door de Gemeente. In het handschrift van S.G.A. Doorenbos (1891-1980), van 1927 tot 1957 werkzaam bij de 

Dienst, is aan veel planten het bijschrift 'Japan' gegeven, we vinden ook 'China' en 'Amerika' [vgl. 

herbariumaantekeningen Doorenbos in Wageningen UR, archief Biosystematiek]. Doorenbos was meer nog 

dan Dinn, een groot plantenkenner. Als voorloper in Nederland werkte hij aan de 'phyto-geografische 

plantengroepeering', waarbij met name het Zuiderpark landelijk bekend werd vanwege het volgens 

geografische principes geselecteerde sortiment. Bij 'Japanse tuin' moet Doorenbos ongetwijfeld aan 'planten 

inheems in Japan' gedacht hebben, en dat is de betekenis van zijn aantekeningen. 
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De namen op de oorspronkelijke lijst zijn door een echte kenner opgegeven. Dat blijkt uit ongebruikelijke 

namen als bijvoorbeeld Thuya Vervanianum [typefout of verbastering van Thuya Vervaeneana, zie ook Dinn 

1929, p.104], of Daphne fioniana. Deze Daphne was in de eerste helft van de twintigste eeuw een zeldzame 

tuinplant, een hybride van de Japanse D. odora en D. collina, met heerlijk geurende, purperrose bloemen. 

Dinn vermeldt een andere Daphne uit dezelfde D. collina-sectie in zijn boek van 1929. 

Tenslotte geeft de lijst een aantal negentiende eeuwse plantennamen waarvan de meeste ruim voor WOII 

verouderd zullen raken. Ook hiermee is de lijst te situeren in de eerste decennia van de twintigste eeuw, en 

moet hij opgesteld zijn door iemand die een botanische opleiding in het laatst van de negentiende eeuw gehad 

heeft. Zo vinden we: 

Retinospora --> Chamaecyparis 

Megasea cordifolia --> Bergenia cordifolia 

Tritoma Macowani --> Kniphofia 

Prunus pseudocerasus 

Funkia --> Hosta 

Gynerium --> Cortaderia 

Dimorphantus mandschuricus Overeynderi --> Aralia elata 

Eulalia japonica zebrina --> Scirpus (Schoenoplastus) 'Zebrinus' 

De oude namen geven aan de lijst een archaische geur mee die niet helemaal lijkt te passen bij het modernere, 

nette typewerk. Ten slotte vinden we in de lijst een aantal typische namen die we elders bij Dinn tegenkomen. 

Zo bijvoorbeeld Baby Ramblers, waarvan Dinn in 1916 opmerkt 'nog niet zoo heel lang geleden ingevoerd' 

[Dinn 1916, Dinn 1929 p.126, 1] of Bambusa Metake. Dinn gebruikt de oude plantennamen, zoals boven 

genoemd, in zijn boek van 1929 overigens niet meer. De plantenkenner in het Clingendaelse, die deze lijst 

opstelde kan niemand anders dan Dinn geweest zijn. 

 

Conclusie: Zowel plattegrond als bijbehorende plantenlijst dateren van de beginjaren van de Japanse Tuin, 

globaal aan te duiden als ca.1915. Het gaat om een inventarisatie van een daadwerkelijk aanwezige situatie. 

Beide zijn (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) van de hand van Theo Dinn. Zijn 

handgeschreven lijst is later overgetypt, mogelijk door de Dienst der Gemeenteplantsoenen, dus rond of na 

1954. In de lijst bronnenmateriaal zijn plattegrond en lijst derhalve opgenomen als: 

Dinn,Th.J. ca.1915a. 'Plattegrond met nummering beplanting Japanse Tuin op Landgoed Clingendael', 

(werktitel, kopie formaat A4, beschadigd), Dienst der Gemeenteplantsoenen, Den Haag. 

Dinn,Th.J. ca.1915b. Oorspronkelijke beplanting Japanse Tuin op Landgoed Clingendael, (getypte lijst 11 

pagina's), Dienst der Gemeenteplantsoenen, Den Haag. 
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Ill.1 The Garden of Peace aangelegd te London in 1910: waterverfschetsen voor het ontwerp door 
Kinkichiro Honda en Keijiro Ozawa [Sato] 
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Ill.2 De zachte glooiing van de tuinheuvel waar het tempeltje op staat is goed te zien op deze oude foto 

van de Japanse Tuin in Clingendael [Dienst Stadsbeheer] 
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Ill.3 Plattegrond van ca.1915 met ingetekend de voornaamste zichten door de tuin [Dinn ca.1915a, 

Wybe Kuitert] 
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Ill.4 Stapstenen dalen af naar het water, irissen en een lantaarn decoreren de oever [Du Cane 1908, No.9 

A Tokyo Garden, t.o.p. 46] 
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Ill.5 Over het brede pad is het zicht op het tempeltje vrijwel verdwenen, het pad is te smal geworden 

[foto Wybe Kuitert 6/9 2002] 
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Ill.6 Van de groep tijgerlelies zijn er in 1930 nog een paar over, te zien links van de stapstenen naar het 

tempeltje in de tuin te Clingendael [Van Bommel 1930] 
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Ill.7  Groep tijgerlelies links van stapstenen die omhoog leiden naar een bouwwerkje (poort), zoals in 

Japan geschilderd door Ella Du Cane [gepubliceerd in Du Cane 1908, No.6 Tiger Lilies, t.o.p. 34] 
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Ill.8 Wisteria bij de boogbrug die leidt naar een paviljoen aan het water [Du Cane 1908, No.34 Wistaria, 

Kabata, t.o.p. 158] 
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Ill.9 Wisteria met stenen lantaarns (yukimi-type) aan de oever van een vijver met zicht op een paviljoen 

[Du Cane 1908, No.11 The Old Wistaria, t.o.p. 60] 
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Ill.10 Zicht op Wisteria en lantaarn in 1930 en op verzakte Wisteria in 2002 vanaf hetzelfde standpunt 

op het brede pad naar de oever [Van Bommel, Wybe Kuitert 6/9 2002] 
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Bijlage: waardering 23 stenen ornamenten in de Japanse Tuin te Clingendael 
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