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DE BOTANISCHE TUIN IN DE SAMENLEVING

Míjnheer de Burgemeester, Mijnheer de VoorzÍtter van het Universiteítsbestuur,
Dames en Heren,

Tussen Renaissance en Franse revolutie, in die gouden eeuwen van de Europese
cultuur, werd een botanische tuin aangeduid als "Paradiso", paradijs. Dat ditwerke-
lijk een naam uit het dagelijks spraakgebruik was, blijkt bijvoorbeeld uit een aandui-
ding van de grote Linnaeus in zijn "lnstructio musei" van 1753, waarin hij spreekt
over "Horti Botanici, quos vulgo Paradisos nuncupant", dat wil zeggen "die men in
het dagelijks leven paradijzen noemt". De botanische tuin had toen dus kennelijk een
belangrijke culturele functie en genoot meer waardering dan heden ten dage. Dit ligt
ook wel voor de hand: in een tijd, waarin het publiek niet venrvend was door film en
televisie, waarin geillustreerde boeken ook na de uitvinding van de boekdrukkunst
schaars en kostbaar bleven en de techniek van de kleurendruk nog moest worden
uitgevonden, en waarin slechts zeer weinigen ooit op reis gingen, - , in die tijd waren
planten- en dierentuinen de enige medía die het publiek de gelegenheid boden, zich te
verlustigen in de verbluffende rijkdom aan vormen en kleuren der levende natuur.

De naam "paradijs" was van toepassing op de beide hoofdfuncties die een
botanische tuin in zich verenigt: enerzijds die van voorlichting en recreatie voor het



publiek, anderzijds die van werkterrein en hulpmiddel voor de botanische weten-
schap. ln de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw en ook nog voor een belang-
rijk deel in de negentiende eeuw, was de vooruitgang van de plantkunde als weten-
schap ten nauwste verbonden met het bestaan van botanische tuinen. Nadat men zich
tot aan de Renaissance had moeten vergenoegen met een betrekkelijk bescheiden
Europees assortiment, leidden eerst de toenemende handelscontacten met het Otto-
maanse rijk, vervolgens de grote ontdekkingsreizen en daarna ook de vorderingen der
techniek, met name de bouw van verwarmde kassen, er toe, dat duizenden soorten
tot du$/er geheel onbekende planten uit alle windstreken en klimaten in Europese
horti gekweekt werden en studiemateriaal voor de botanici leverden.

Alvorens ons af te vragen, of de botanische tuin ook nu nog het paradijs bij
uitstek voor de botanicus is, kan het leerzaam zijn nog een blik in het verleden te
werpen en te zien hoe en waaruit de botanische tuin van heden zich ontwikkeld
heeft.

Tuinen ziin zo oud als de menselijke beschaving. Wanneer wij het begrip "bota-
nische tuin" tegen het algemene begrip "tuin" willen afgrenzen, dan is een botanische
tuin te omschrijven als een tuin waarin planten voor wetenschappelijke doeleinden
zijn bijeengebracht. Onder "wetenschappelijke doeleinden" verstaan we de bestude-
ring en het kweken van planten terwille van de kennis van de plant zelf, dus niet
terwille van het gebruík als groenten, vruchten, keukenkruiden of geneesmiddelen,
noch alleen terwille van het genoegen van de beschouwer. Dit neemt uiteraard niet
weg, dat de mens graag zoveel mogelijk van deze doeleinden verenigt en dat veel
botanische tuinen een genoegen zijn om te zien.
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De eerste botanische tuin ter wereld was die van Theophrastus van Eresos,

leermeester van Alexander de Grote en vader van de wetenschappelijke botanie, die

leefde in de gouden eeuw der Griekse cultuur, vier eeuwen voor onze jaartelling. De

school, *aul. ThaophrastuS doceerde, was een verzameling gebouwen, het "Lyceum"

genaamd, gelegen in een bosrijke tuin bij Athene, oorspronkelijk aan de wolf-god

Lytos gewijd. ln deze tuin waren stellig reeds de aspecten van onderzoek, educatie en

recreat're verenigd, en de stap van Lyceum naar Paradiis isdan ook mindergrootdan

hij menigeen onder U moge toeschijnen.
Na Theophrastus hèeft de botanische wetenschap achttienhonderd jaar geslui-

merd. De practische Romeinen kenden wel horti, zoals de door Plinius geroemde tuin

van Castor, maar dit waren tuinen voor het kweken van geneesmiddelen. Zulks was

eveneens de voornaamste taak van de Middeleeuwse kloostertuinen, opgekomen sinds

Karel de Grote de taak van de medische opleiding. aan de kloosters toewees' Wij

mogen wel aannemen dat in sommige kloostertuinen, zoals die van St. Gallen en

Reichenau, planten ook als object van studie gekweekt werden en dat zij in zoverre

botanische tuinen waren; het didactische element ontbrak daarbij echter.

De eerste werkelijke botanische tuinen van de nieuwe geschiedenis waren die

van Pisa, Padua en Florence, gesticht in 1544 en 1545 met hulp van de familie de

Medici; de eer, de eerste botanische tuin en tevens het eerste herbarium gesticht te

hebben, komt toe aan Luca Ghini, hoogleraar in de plantkunde eerst te Bologna en

nadien in Pisa. Nog in de zestiende eeuw volgde daarop de stichting van tuinen te

Bologna in 1547, te Zi.irich in 1560, te Leipzig in 1579, te Leiden in 1587 en te

Montpellier in 1598; de horti van Parijs, Oxford, Utrecht, Berlijn, Edinburgh, Gro-

ningen en Amsterdam dateren uit de zeventiende eeuw.



Het is voor ons niet eenvoudtg ons voor te stellen, hoe groot in deze en de
volgende eeuwen de betekenis van de botanische tuinen in Europa geweest is. Zij
waren de centra die de kennis van nieuwe planten en devoorbereidingvan de invoer
daarvan mogelijk maakten zowel voor landbouw, tuinbouw en bosbouw als voor de
sierteelt in tuinen en parken en van kamerplanten. ln de zestiende eeuw kwam het
nieuws vooral uit het nabije Oosten: dit was de tijd waarin de bolgewassen als tulp,
crocus, hyacinth en narcis Europa veroverden, maar ook de paardekastanje, de sering
en de boerenjasmijn. Daarnaast kwamen ook de eerste Amerikanen, en wel uit de
hoogvlakten van de Andes en Mexico; tropische planten verdroegen de eindeloze
zeereizen niet en konden hier ook nog niet gekweekt worden. Tot deze vroege Ameri-
kanen behoorden aardappel, maíb, zonnebloem, tabak, agave, Spaanse peper, Oost-
lndische kers en Afrikaantjes. De merkwaardige namen van de drie laatste planten
tonen ons aan, dat men van de herkomst van zulke soorten toen maar een zeervaag
begrip had. ln de zeventiende eeuw was het vooral Noord-Amerika waaruit de aan-
winsten kwamen, in de achttiende eeuw Zuid-Afrika met zijn vetplanten, geraniums,

erica's en grote bolgewassen. Eerst nadien kwamen vele nieuwelingen uit Australië,
Oceanië en Japan.

We moeten ons de botanische horti van het Europese vasteland uit die eeuwen
voorstellen als betrekkelijk kleine, keurig geordende tuinen, waarin de planten vol-
gens een vast patroon in bedden systematisch gerangschikt waren: alle vlinderbloemi-
gen bijeen, alle lelieachtigen bijeen, alle composieten bijeen, enzovoort. Voorzover
deze tuinen een didactisch doel hadden, was dit vooral, aan de beschouwer het
systeem van het plantenrijk te demonstreren. Het is daardoor te begrijpen dat de
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grote massa Van de Amerikaanse houtgewassen, zoals thuja's, tsuga's, douglasspar,

amerikaanse eiken en esdoorns, Prunus, Amelanchier, Aronia, die het Europese land-

schapsbeeld in de laatste eeuw zo ingrijpend gewijzigd hebben, slechts langzaam op

het Europese vasteland doordrong: in het traditionele type hortus was voor zulke

formaten geen Plaats.
De belangrijke vernieuwing van de botanische tuin vond plaats in Groot-Brittan-

nië, in de achttiende eeuw. Daar ontstonden de karakteristieke Engelse landschaps-

tuinen, ruim, grootscheeps, architectonisch verantwoord, en in de eerste plaats aange-

legd ter esthetische en intellectuele bevrediging. Kew Gardens bii Londen, aangelegd

in 1759-1760, is het klassieke voorbeeld. Hier was ook plaats te over voor een

menigte van exotische houtgewassen. Op deze wijze hebben zich de moderne arboreta

ontwikkeld, die op het Europese vasteland en in Noord-Amerika zijn nagevolgd.

Hoewel het wOOrd "arboretum" eigenlijk "verzameling bomen" betekent, bestaat een

modern arboretum zeker niet alleen uit bomen en struiken, maar tevens uit grote

hoeveelheden soorten vaste planten, die onder, tussen en naast de houtgewassen

gerangschikt worden volgens vier verschillende, soms tegenstrijdige, maar zo goed

mogelijk geihtegreerde gezichtspunten, te wetenr esthetisch-tuinarchitectonische;
systematische, dus naar verwantschap; plantengeografische, dus naar het gebied van

herkomst; en oecologische, dat wil zeggen naar de aard van hun milieu.
Uit dit alles dient men evenwel niet de conclusie te trekken, dat de systematisch

geordende verzamelingen levende planten, dus plantensoorten in bedden gerangschikt

volgens hun familieveruvantschap, tegenwoordig geen rol meer zouden spelen of uit de

botanische tuinen verdwenen zouden zijn. Zulke collecties hebben nog steeds een



belangrijke functie, zowel voor de instructie van de student als voor de behoefte van
de botanische instituten om snel en overzichtelijk over plantenmateriaal te kunnen
beschikken. Een onmisbare bron voor de opbouw en de instandhouding van een
assortiment is voor iedere botanische tuin, en zeker voor een jonge tuin als die in
Nijmegen, het internationaal ruilen van zaden met andere botanische instituten, het-
geen berust op het uitgeven en rondzenden van zaadlijsten. Wil het oogsten, zaaien,
planten en verzorgen van een dergelijke door uitruilíng steeds bewegelíjke collectie
doeltreffend en efficiënt met weinig personeel mogelijk zijn, dan is een overzichte-
lijke, systematische opbouw onontbeerlijk. De betekenis van een dergelijke verzame-
ling voor het grote publiek is evenwel sterk verminderd, en in vele gevallen is de
systematische collectie dan ook niet meer voor het publiek toegankelijk. Overigens is
de waarde van de systematische collectie ook voor het doel waarmee deze is opgezet
slechts beperkt, en wel, omdat systematische affiniteit lang niet altijd samengaat met
oecologische verwantschap. Dit betekent in de practijk, dat het niet mogelijk is, alle
systematisch verwante soorten, bv. alle lipbloemigen of alle kruisbloemigen, in één
beperkt uniform cultuurmilieu te kweken en dat men daarnaast behoefte heeft aan
een andere, meer parkachtige opzet, waarin de rotstuin, het alpinum, de heidetuin, de
vijver en dergelijke een plaats vinden. ln dit parkgedeelte van de tuin komt dan tevens
de betekenis van de botanische tuin voor een breder publiek tot zijn recht.

Bii de opzet van dit parkgedeelte kan men van vier ten dele reeds even genoem-
de gezichtspunten uitgaan: een esthetisch-tuinarchitectonisch, een plantengeogra-
fisch, een oecologisch en een plantensociologisch gezichtspunt. Men moet hierbij
echter niet denken aan tegenstellingen, maar aan aspecten die elkaar aanvullen en die
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men meestal alle min of meer tracht te verwezenlijken, zij het dat één aspect de

boventoon kan hebben. Bij het plantengeografisch gezichtspunt streeft men er naar,

de verschillende geografische gebieden van de gematigde luchtstreken te vertegen-

woordigen; men komt dan bv. tot een oostelijk en westelijk Noord-Amerikaans, een

Chinees-Japans en een Nieuw-Zeelands tuingedeelte. Een dergelijke opzet, die men

bv. aantreft in de hortus van Berlin-Dahlem, is uiterst kostbaar en ambitieus en laat
zich tegenwoordig practisch eigenlijk slechts venruezenlijken als men zich beperkt tot
houtgewassen, zoals men dat in het geografisch arboretum van Schovenhorst op de
Veluwe kan gaan zien. Eenvoudiger en meer voor de hand liggend is een oecologische
opzet, die er op neer komt, dat men natte en droge milieu's, kalkrijke en kalkarme
milieu's, zandige en kleiige milieu's enz. creëert en dan de planten zó groepeert, dat
de planten van droge kalkgrond, de waterplanten, de planten van droge zure humus,
de hoogveenplanten enz. bij elkaar komen te staan. De verste consequentie van dit
uitgangspunt is een plantensociologische opzet, waarbij men de in de natuur voor-
komende milieu's zo nauwkeurig nabootst, dat men daarop de in het landschap
aanwezige plantengemeenschappen in zijn tuin kan trachten aan te brengen. Het
essentiële verschil met het oecologische gezichtspunt is, dat men vanuit dit laatste
afzonderlijke planten cultiveert en de ongewenste elementen, het zg. onkruid, weg-
wiedt. ln een plantensociologische tuin daarentegen wordt de vegetatie geacht zich-
zelf in stand te houden. Zij wordt, als dit voor haar voortbestaan nodig is, wel
gemaaid of beweid, maar althans na een zekere aanlooptijd niet meer gewied; de
planten worden aan hun eigen onderlinge concurrentie overgelaten. ln theorie klinkt
dit eenvoudig en aantrekkelijk, vooral omdat men er onderhoud mee lijkt uit te



sparen. ln werkelijkheid echter is een dergelijke aanleg kostbaar, moeizaam en ris-
kant, en de mogelijkheden zijn beperkt. Niet alleen vereist de ontwikkeling een
jarenlange aanlooptijd, maar bovenal geldt, dat men op deze wijze slechts een be-
trekkelijk klein aantal soorten in stand kan houden en wel diegene, die in de streek,
waarin de tuin gelegen is, van nature in het wild voorkomen.

Wanneer men overweegt, een plantensociologische tuin aan te leggen, heeft men
daarbij zeker niet in de eerste plaats het belang voor ogen dat dit voor de wetenschap
zou kunnen hebben, maar veeleer de voorlichtende functie voor het publiek. De grote
promotor van dit denkbeeld in Nederland was dan ook geen vakbotanicus, maar onze
grote Jac. P. Thijsse, die samen met E. Heimans sedert het einde van de vorige eeuw
de belangstelling voor de natuurstudie en het vrije veld in ons volk heeft doen ont-
waken en tot bloei heeft gebracht. Thijsse, van oorsprong onderwijzer en later leraar
in de biologie aan het Kennemer Lyceum, gebruikte uiteraard niet de pretentieuze
naam "plantensociologische tuin", maar sprak over "instructieve plantsoenen". Hij
bepleitte, in zo'n instructief plantsoen de landschapstypen van de naaste of iets
ruimere omgeving bijeen te brengen en deze zo voor het publiek aanschouwelijk te
maken, als een levend diorama. Zijn belangrijkste overweging hierbij was, dat veel
mensen weliswaar de plantengemeenschappen van hun omgeving nu en dan eens
bezoeken, maar dat ze er dan slechts een momentopname van krijgen en geen idee
hebben van kieming, groei, bloei en zaadrijping in de loop der jaargetijden, de gang
van de seizoensaspecten. ln het bijzonder dacht hij aan schoolklassen, die niet in de
gelegenheid zijn iedere week of zelfs iedere maand in cursorisch verband een tamelijk
verre excursie te maken, maar die wel in een lesuur een instructief plantsoen in de
omgeving van de school zouden kunnen bezoeken.
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Hoewel het denkbeeld van Thijsse juist was en algemeen instemming vond, is er

in de practiik tot duwer toch maar weinig van terecht gekomen. De beste voorbeel-

den zijn Thijsse's Hof ín Bloemendaal, een instructief duinpark ter ere van Thijsse nog

bij ziin leven gesticht, en het instructief plantsoen in het Zuiderpark bij Den Haag,

aangelegd door de tuinarchitecte, tevens biologe, mevrouw Gorter-ter Pelkwijk. Enigs-

zins met de oorspronkelijke opzet vergelijkbaar is de orchideeëntuin van het Gerendal

in Zuid-Limburg, die echter een andere bedoeling had, nl. de steeds talrijker worden-

de bezoekers van de steeds meer bedreigde en kwetsbare resten van onze krijthelling-
graslanden de gelegenheid te bieden, de orchideeën van het desbetreffende natuur-

reservaat in groten getale te bekijken alvorens het reservaat zelf te betreden. Men

verwachtte dat zulks de orchideeënstand van het eigenlijke reservaat ten goede zou

komen, en deze verwachting is bewaarheid geworden.
ln het buitenland zijn plantensociologische tuinen het meest consequent opge-

zet door prof. Tiixen in Hannover en Bremen, en in vele botanische tuinen min of
meer nagevolgd.

Bij een echt, dus orthodox instructief plantsoen ofwel plantensociologische

tuin, beperkt men zich tot de inheemse flora; uitheemse soorten komen uiteraard in
de plantengemeenschappen van de omgeving niet voor. Men kan evenwel ook van een

wat ruimere en minder strikte opzet uitgaan. Men betrektdan de flora van een groter
gebied in zijn gezichtskring en probeert vegetaties tot stand te brengen die als het
ware een synthese vormen van onderling verwante, maar in verschillende aan elkaar
grenzende gebieden levende plantengemeeschappen. Men construeert bv. het eiken-
haagbeukenbos, een in gematigd Europa verbreid bostype van voedselrijke gronden,
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Wanneer we na dit alles overzien, welke functies een botanische tuin heeft voor
de samenleving, kan men in de eerste plaats stellen, dat zich daarover in de laatste
tientallen jaren geleidelijk een nieuwe opvatting heeft ontwikkeld. Vroeger diende
een botanische tuin de belangen van het wetenschappelijk onderzoek en het onder-
wijs aan studenten, daarnaast eventueel de belangen van tuinbouw en sierplantenteelt;
de educatieve en recreatieve waarde voor een breder publiek werd veelal als een
bijkomstigheid beschouwd. Sindsdien is er, om een uitspraak van Prof. Verdoorn te
citeren, een algemeen besef opgekomen, dat er een sterkere band moet en kan be-
staan tussen hen die planten kweken, hen die liefhebberij hebben in planten, hen die
planten bestuderen, en hen die verantwoordelijk zijn voor het behoud en de ont-
wikkeling van onze natuurlijke hulpbronnen voorzover die tot de wereld der planten
behoren.

Een tweede ontwikkeling die zich duidelijk aftekent is de algemene overtuiging,
dat een botanische tuin zich moet beperken in het aantal soorten dater kan worden
in stand gehouden, en dat er in dit opzicht naar taakverdeling zou moeten worden
gestreefd, zeker binnen een klein land als het onze. Men kan nietalleswillen en men
bewijst de gemeenschap een slechte dienst door naar universaliteit te streven.

Botanische tuinen zijn bestemd voor verschillende groepen van de bevolkíng.
Prof. Verdoorn noemt er tien, die we tot vier hoofdgroepen kunnen samenvatten: het
algemene publiek, het voortgezet onderwijs, de kwekers van planten, en het botanisch
wetenschappelijk onderzoek en ondenruijs. Bij de beide eerste groepen zijn er twee
tegengestelde tendenties aan te geven. Enerzijds staat, zoals we reeds zagen, een
botanische tuin thans minder in het centrum van de aandacht dan in vroeger eeuwen;
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boeken en tijdschriften, film, televisie en tentoonstellingen, alsmede de sterk toege-

nomen reisgelegenheid en reislust zijn alternatieve bronnen van kennis en informatie.

Daar staan echter verschillende aspecten tegenover. ln de eerste plaats heeft de zoveel

grotere algemene ontwikkeling tot gevolg, dat vele bezoekers met meer begrip tegen-

over een botanische tuin kunnen staan en er meer aan kunnen hebben dan vroeger het

geval was. ln de tweede plaats, en dit geldt vooralvoorWest- en Midden-Europa en in

het bijzonder voor Nederland, neemt de betekenis van een botanische tuin toe naar-

mate de verarming van natuur en landschap hand over hand verergert. ln de afgelopen
jaren is het Nederlandse landschap op ontstellende wilze verarmd, in de eerste plaats

door ontginning en herontginning, ruilverkaveling, ontwatering, egalisatie en bemes-

ting, in de tweede plaats door industrialisatie, stedebouw en wegenaanleg, en in de

laatste decennia bovendien door het gebruik en misbruik van chemische bestriidings-

middelen, met name herbiciden. De bloemrijke en kleurige wegbermen, de bonte
graslanden uit de jeugd van lieden van mijn leeftijd zijn verdwenen. ln getallen uitge-

drukt komt dit er op neer, dat ons land in de afgelopen halve eeuw circa 80o/o van

zijn flora-diversiteit heeft verloren. Een van de consequenties hiervan is, dat het

steeds belangrijker wordt de mensen in de gelegenheid te stellen datgene, wat ze in
het landschap niet meer kunnen waarnemen, in een botanische tuin te bieden, vooral

naarmate deze tuin meer de aard van een instructief plantsoen benadert. De bota-

nische tuin vervult in dit opzicht een aanvullende functie naast die van natuurreser-

vaten.
Een derde overweging is, dat de sterk toegenomen mobiliteit bevolking, vooral

in de vacanties, er toe leidt, dat grote groepen mensen allerlei delen van Europa
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bereizen en dat vele van deze toeristen wel graag wat meer zouden willen weten vande vegetaties, de planten en de bloemen die ie oid"r*"g tegenkomen. ls deze belang-stelling eenmaal gewekt, dan wil men graag wat meer informatie en dan zal men zich,als dat kan, naar een botanische tuin Éag"u"n om te proberen, tenminste de naam teweten te komen van het fraais dat men in de Arpen, in de provence, aan het órror_meer of op Mallorca is tegengekomen. Het spreekt vanzelf dat er grote groepenvacantiereizigers zullen blijven bestaan die hiervoor niet de minste interesse hebben,maar dat is geen reden om niet te trachten de belangstelrenden tegemoet te komen. lndit opzicht is een botanische tuin des te interessant., nrr.rate plantengeografische
en oecologische aspecten meer tot hun recht komen.

Nu wij het over de betekenis van een botanische tuin voor het onderwijs heb-ben, lijkt mij dit het juiste ogenblik om U eraan te herinneren, dat onze universitairehortus in Nijmegen reeds twee voorgangers heeft gehad. De eerste botanische tuin inNijmegen, de Medicinale Kruidtuin, treett slechts kort bestaan, van 1g21tot lg2g,maar zijn opheffing liet een voelbaar gemis achter, waarin werd voorzien door destichting van een particuliere Hortus Botanicus door de Artsenijmengkundige Vereni-ging in 1833' Deze hortus heeft bijna een halve eeuw gefloreerd, tot zijn opheffing in1878' en diende in de eerste plaatitot de opleiding van apothekers aan de toentertijdbestaande regionare pharmaceutische vakschoor. Àan oi. n.c.l. oomen danken wijeen belangwekkende historische publicatie over deze u.o.gàr. botanische tuinen inhet tijdschrift Numaga. Dr. oomen heeft er daarin terecht áe aandacht op gevestigd,dat de tweede hortus naast zijn educatieve functie ook een rol heeft gespeeld bij debeoefening van de botanie en mede van belang is geweest voor de totstandkoming van



de Flora Noviomagensis door Th. Abeleven, waarvan de eerste druk in 1848 en de
tweede in 1888 is verschenen. Deze nauwkeurige en critische studie isnogaltijdvan
veel belang voor de kennis van de vroegere plantengroei van het thans zo pijnlijk
verarmde Rijk van Nijmegen.

Thans enkele woorden over de betekenis van een hortus voor de tuinbouw en in
het bijzonder de sierplantenteelt. De in de aanvang van mijn betoog geschetste toe-
stand van de zestiende tot in de negentiende eeuw, waarin de botanische tuinen de
centra waren die de gehele land-, tuin- en bosbouw van nieuwe gewassen voorzagen, is
voorbij. Deze economische functie is sterk in betekenis gedaald, niet omdat de tegen-
woordige horti daartoe niet bereid zouden zijn, maar omdat overheid en bedrijfsleven
in alle ontwikkelde landen specialistische nationale of internationale onderzoekin-
stellingen hebben ontwikkeld voor de cultuur en de veredeling van één of enkele
bepaalde gewassen. Dit neemt echter niet weg, dat botanische tuinen nog steeds een
nuttige functie kunnen vervullen voor de invoer, het propageren en het verspreiden
van nieuwe of zeldzame gewassen, speciaal in het belang van de sierteelt. ln Neder-
land is dit in het biizonder de functie van de botanische tuinen der Landbouwhoge-
school. Onder de druk van de economische omstandigheden zien steeds meer kweke-
riien zich gedwongen, hun sortiment te beperken tot een klein aantal populaire en
winstgevende soorten; steeds minder firma's zien kans tijd, geld en aóeid te steken in
proeven met nieuwe soorten of in het handhaven van verzamelingen ongebruikelijke
gewassen waar slechts weinigen naar vragen. Onder deze omstandigheden krijgt de
botanische tuin een groeiende betekenis als een reservaat voor interessante sierplanten
die anders voor de sierteelt verloren zouden gaan. Men behoeft hierbij niet alleen te
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denken aan de zgn. botanische soorten, maar evenzeer aan uit de mode geraakte
kweekproducten, cultivars genaamd. Weinig dingen ziin zo wisselvallig als de mode en
de smaak van het publiek, en er is altijd kans op een opleving in de belangstelling
voor vroeger gekweekte fuchsia's, rhododendrons, narcissen of tulpen. Bovendien
kunnen zulke verzamelingen van geheel of bijna vergeten cultivars een educatief doel
dienen, omdat ze de geschiedenis en de evolutie der cultuurplanten illustreren. Even-
zeer kunnen de botanische tuínen een pionierfunctie blifven behouden door de aan-
dacht te vestigen op bepaalde nieuw ingevoerde soorten, die, na een experimentele
kweekperiode, geschikt blijken te zijn voor commerciële productie. Het is opmerke-
liik hoe weinig potentieel waardevolle tuin- en kamerplanten tot duwerre hun weg
naar het publiek gevonden hebben. Een enkel voorbeeld van een op deze wijze
bereikt snel succes: Pilea caddieri, een aan onze brandnetels verwant decoratief blad-
plantje met gevlekte bladen, werd eerst in 1939 in lndochina ontdekt, maar is nu een
van de meest verbreide kamperplanten geworden. Wanneer men dit voorbeeld uit-
drukt in commerciële termen, is het te vergelijken met een industriële ontdekking die
het nationaal inkomen vergroot.

Over de betekenis van de botanische tuin voor haar primaire doel, dienstbaar-
heid aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, kan ik betrekkeliik kort zijn,
omdat dit voor vakgenoten evident is en de andere aanwezigen gaarne van mij zullen
aannemen dat wij een botanische tuin niet voor de aardigheid aanleggen.

De alles overheersende betekenis die de botanische tuin in vroegere eeuwen voor
de beoefening van de botanie had, is aanzienlijk verminderd. De oorzaak hiervan is
duidelijk uiteengezet door Prof. van Raalte te Groningen in een recent artikel in het
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Vakblad voor Biologen: de aard van de wetenschapsbeoefening is veranderd. Was de

botanie oorspronkelijk een beschrijvende wetenschap, bestaande uit morfologie, ana-

tomie en taxonomie, in de afgelopen eeuw heeft zezich steedssterker in experimen-

tele richting ontwikkeld. Fysiologie en biochemie hebben een overwegend aandeel in

het wetenschappelijk onderzoek gekregen; het zwaartepunt van het werkterrein is

verlegd van de hortus naar het laboratorium. ln samenhang daarmee is tevens voor

vele biologen het centrum van de belangstelling verschoven van de verscheidenheid

der verschijnselen naar het gemeenschappelijke, dat er aan ten grondslag ligt. De grote

diversiteit aan stofwisselingsproducten in het plantenrijk bleek het resultaat te zijn
van een betrekkelijk gering aantal reactietypen. Gisting, ademhaling en genetische

codering verlopen bij alle planten in principe op dezelfde wijze en het proces van de

fotosynthese komt bij alle groene planten op hetzelfde neer. Men zoekt daarvoor dan

dus de eenvoudigste en gemakkelijkst verkrijgbare oblecten uit en heeft voor dit soort
onderzoek, het onderzoek dat thans de meeste beoefenaren telt, slechts een betrekke-

liik gering aantal soorten nodig.
Prof. van Raalte, die zelf fysioloog is, wijst er echter met nadruk op, dat de hier

en daar opklinkende stemmen om de botanische tuinen nu maar van de universiteiten
los te maken het geheel bij het verkeerde eind hebben. ln de eerste plaats is er naast

de thans sterk opgekomen algemene plantkunde nog steeds een bijzondere plant-

kunde, die juist de verscheidenheid in het plantenrijk tot studie-obiect heeft. Naar-

mate het inzicht toeneemt dat het biologisch evenwicht van de biosfeer in gevaar is en

dat een verantwoord beheer van het natuurlijk milieu een van onze meestdríngende
opgaven is, stilgt weer de betekenis van deze bijzondere plantkunde: men kan name-
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lijk het biologisch evenwicht slechts in stand houden via een aanzienlijke diversiteit
aan soorten, en daarvoor is onderzoek van deze verscheidenheid aan levend materiaal
nodig. Van verreweg de meeste plantensoorten der aarde weten wij nu in feite nog
maar heel weinig bijzonderheden omtrent hun ontogenetische ontwikkelíng, hun spe-
cifieke bouw- en levenwerrichtingen, hun voortplanting en hun biochemische struc-
tuur. Hier ligt nog een onafzienbaar veld van onderzoek, waarvoor botanische tuinen
onmisbaar zijn.

ln de tweede plaats gaat ook de eigenlijke taxonomie, de studie van de indeling
van plantensoorten volgens hun verwantschap, thans nieuwe wegen, samen te vatten
als biotaxonomie en chemotaxonomie. Zonder hier nader op in te kunnen gaan

kunnen wij stellen, dat de moderne methoden ervan uitgaan, dat soorten geen onver-
anderlijke grootheden zijn en dat zelfs een zo fundamenteel kenmerk als het chromo-
somengetal binnen de meeste soorten sterk individueel blilkt te variëren. Men dient
daarom thans populaties te onderzoeken, d.w.z. dat men grote hoeveelheden indivi-
duen van dezelfde soort moet cultiveren en bestuderen om de eigenschappen van deze
populaties te leren kennen. Dergelijk onderzoek vereist overigens een speciaal daartoe
ingericht type hortus, dat zowel zeer kostbaar en arbeidsintensief als voor het grote
publiek weinig aantrekkelijk is. Tot Uw geruststelling wil ik hieraan toevoegen, dat de
Nijmeegse botaníci niet voornemens zijn het werkterrein van de hortus in deze rich-
ting uit te breiden.

Ook voor de fysioloog en de biochemicus is een hortusechterbelangrijk. ln de
eerste plaats is dit het geval, omdat deze onderzoekers voor het kweken van hun
objecten kas- en proefueldruimte nodig hebben. De talloze lelies en petunia's, die in
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het experimentele gedeelte van de Nijmeegse hortus groeien, staan daar niet omdat

men hier speciaal lelies en petunia's zo mooi vindt, maar omdat men ze nodig heeft of

althans had voor het onderzoek van de biochemische basis van de meiose resp. voor

de studie van de incompatibiliteit bij bevruchting. Daarnaast blijkt echter steeds weer

opnieuw, dat de hortus met zijn vele verschillende plantensoorten een nooit op-

drogende bron is van speciale geschikte objecten voor fysiologisch of biochemisch

onderzoek. Vele planten lenen zich namelijk dank zij een bijzondere bouw of een

andere eigenschap goed voor het onderzoek van een verschiinsel dat in wezen wel

algemeen is, maar dat zich aan de meeste planten technisch niet of moeilijk laat

bestuderen. Zulke ontdekkingen doet men alleen als men de planten gedurende lange

tiid in hun ontwikkeling en levensprocessen kan gadeslaan.Ze moeten daartoe in de

omgeving van de onderzoeker aanwezig zijn. Dit is een van de belangrijkste redenen

waarom de beheerders van botanische tuinen er voortdurend op hameren, dat de

hortus in de onmiddelliike nabijheid van het instituut behoort te liggen.

Weer een andere functie heeft de hortus voor de experimentele oecoloog, de

onderzoeker die het verband tussen plant en milieu proefondervindelijk bestudeert.

ln ideale gevallen construeert hij daarvoor in het laboratorium een fytotron, d.w.z.

een kweekruimte met volkomen geconditioneerde en regelbare klimaat-omstandig-

heden, maar voor vele onderzoekingen is deze uiterst kostbare apparatuur niet nood-

zakelijk en kan men volstaan met kweekruimte in koude kassen en proeftuinen,

waarin men speciaal de omstandigheden van bodem en grondwaterstand in de hand

heeft.
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Wij mogen verder niet vergeten, welke waarde een of meer kassen met een

collectie tropische en subtropische planten voor het onderwiis hebben. lk kan dien-

aangaande niet beter doen dan Prof. van Raalte te citeren. Deze wiist er op, dat hier

een groot verschil ligt meteen dierentuin. Dedaaraanwezigedieren kriigt men in het

land waar ze thuis horen zelden of nooit zomaar te zien. Met de planten is het geheel

anders. Vooral in een tropisch land is men, zodra men buiten de steden komt,
omgeven door de vegetatie, die bovendien veel weliger, gevarieerder en soortenrijker

is dan de noorderling uit eigen omgeving kent. Het is voor botanici zeer ontmoedi-
gend als ze in hun omgeving geen enkel genus, ja nauwelijks een enkele familie, laat

staan ook maar één soort kunnen thuisbrengen. De studie van een goed gekozen

kleine collectie van algemeen voorkomende tropische planten in een kas draagt er toe
bij, de bioloog in zijn nieuwe omgeving te oriënteren en zijn samenwerking met de

collega's in het ontvangende land te versterken of zelfs mogeliik te maken.
Tenslotte een laatste functie van botanische tuinen, maar zeker niet de minst

belangrilke: een functie die snel in belang toeneemt en dit steeds meer zal doen. Dit is
de functie van de hortus voor het behoud van bedreigde en uitstervende plantensoor-

ten en, in direct verband daarmee, zijn betekenis als genenreservoir.

De vernieling van de natuur door de mens neemt op de gehele aarde steeds

grotere omvang aan. Karakteristiek voor onze tijd zijn zowel de alomtegenwoordig-
heid als de versnelling van dit proces. Het is hier niet de plaats om op de oorzaken van

dit verschijnsel in te gaan. Het gaat er nu om, dat honderden en binnen afzienbare tiid
vele tienduizenden plantensoorten dreigen uit te sterven en dat, naast natuurreser-
vaten, botanische tuinen een taak hebben voor het redden van de resultaten van
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miljoenen jaren evolutie die als gevolg van menselijk wanbeheer voor altijd, onver-
vangbaar, verloren dreigen te gaan.

Reeds in de oudheid hebben tuinen bijgedragen tot het in stand houden van
soorten; het klassieke voorbeeld is de boom Ginkgo biloba, een levend fossiel, dat
vele eeuwen lang in de tempeltuinen van Japan werd gecultiveerd nadat al zijn ver-
wanten waren uitgestorven. Ginkgo's zijn sindsde achttiende eeuw in Europese bota-
nísche tuinen aangeplant, en ze zijn nu in ons werelddeel betrekkelijk bekende sier-
bomen. Een vergelijkbaar recent voorbeeld is de naaldboom Metasequoia, eveneens
een levend fossiel, eerst na de tweede wereldoorlog ontdekt in een woud in China, de
enige bekende groeiplaats. Niemand weet of dit woud nog bestaat; het is wellicht ten
offer gevallen aan de culturele revolutie; maar inmiddels heeft Metasequoia haar weg
gevonden naar de botanische tuinen van Europa en Noord-Amerika, waar haar voort-
bestaan thans wel verzekerd is.

De verantwoordelijkheid die onze voorouders hadden tegenover Ginkgo, rust
thans duizendvoudig vergroot op onze generatie. Het gaat hierbij niet alleen om
natuurbehoud in ideële zin. Het gaat evenzeer om het behoud van de totale voorraad
genetisch materiaal in het directe belang van de mensheid. Voor de veredeling van
onze cultuurgewassen, een noodzakelijke bijdrage in de strijd tegen de honger, moe-
ten wíj deze gewassen kunnen kruisen met in het wild levende verwante vormen,
zodat wij de productie der gewassen kunnen verhogen, hun resistentie vergroten, hun
kwaliteit verbeteren en hun cultuur mogelijk maken in klimaten waarin ze tot dus-
verre niet kunnen groeien. Onder meer in de Sovjet-Unie heeft men hiermee in de
laatste decennía opmerkelijke resultaten bereikt, vooral dank zij de functie van de

24



botanische tuinen, en het is dan ook in de eerste plaats hierom dat het aantal bota-
nische tuinen in de Sovjet-Unie sinds de revolutie is uitgebreid van 2O tot meer dan

100.
Dames en Heren, ik heb reedsteveel van Uw aandachtgevraagd. lk hoop U iets

van de betekenis van botanische tuinen voor onze samenleving te hebben kunnen
aantonen. Wanneer wij U nu verzoeken met ons mee te gaan naar onze nieuwe
aanwinst, moeten wij U waarschuwen tegen te hoog gespannen verwachtingen. Onze
tuin is nog in opbouw, en uit hetgeen ik U verteld heb zal het U duidelijk zijn
geworden, dat dit een proces van vele iar:en is. Wij hebben niettemin gemeend thans
reeds de burgerij van Nijmegen in het wel en wee van onze hortus te mogen betrek-
ken, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat onze tuin slechts in en dank zij de gemeen-

schappelijke belangstelling van stad en universiteit kan groeien, bloeien en rijpen.
Eerst dan zal hij zich wellicht kunnen ontwikkelen tot het paradijs, waarvan sprake
was in de renaissance. ln afwachting daarvan stel ik U voor, in renaissancistische stijl
en ter ere van de Directeur onzer Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
voor onze hortus te hopen op een "Aarts' paradijs".

lk dank U voor Uw aandacht.
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