Dit nu iets gewijzigde en van meer afbeeldingen voorziene artikel werd eerder gepubliceerd in Arinda van der
Does en Jan Holwerda (eindredactie), Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in ’t groen, (Utrecht
2009), p. 147-155.

Stinzenplanten in de tuinhistorie
Trudi Woerdeman

Bij kasteel Nijenrode in Breukelen aan de Vecht bloeien veel bostulpen op hoge stengels aan de zonnige bosrand van
het landschapspark. Het park is rijk aan stinzenplanten.
In de negentiende eeuw zijn delen van het park in landschapsstijl omgevormd. In 1860 werd het kasteel door de
toenmalige nieuwe eigenaar verbouwd. Architect was Samuel Adrianus van Lunteren, zoon van de bekende
landschapsarchitect Hendrik van Lunteren. S.A. van Lunteren was net zo zeer thuis in de landschapsarchitectuur als in
de bouwkunst. Het is mogelijk dat hij zich beziggehouden heeft met het park. Ook stinzenplanten kunnen toen geplant
zijn. Het is in ieder geval zeer aannemelijk, dat er veel stinzenplanten zijn geplant in de tijd van de nieuwe eigenaar
Michiel Onnes, die kasteel én park grondig liet restaureren en reorganiseren tussen 1907 en 1920. Hierbij waren
landschapsarchitecten Henri Copijn en Leonard Springer betrokken. In het landschapspark uit hun tijd, ten westen en
noordwesten van het kasteel, staan volop stinzenplanten. Het meest opvallend is hier het massale voorkomen van
holwortel. Foto: Geert Overmars.
Voorgeschiedenis
Stinzenplanten

vormen

winterakoniet; wilde krokus; lenteklokje; bosanemoon;
een

bijzondere

groep

gele anemoon; vingerhelmbloem; holwortel; zomer-

verwilderende sierplanten, die thuishoren op oude

klokje; wilde boshyacint; wilde narcis; dichtersnarcis;

buitenplaatsen. Daar zijn ze eeuwen geleden geplant;

kievietsbloem; soorten vogelmelk; dubbele knolsteen-

daar zijn ze verwilderd en door de jaren heen massaal

breek; lelietje-van-dalen en soorten aronskelk.

ingeburgerd. Het zijn vooral in het voorjaar bloeiende

De naam 'stinzenplanten' dook voor het eerst op in

bol-, knol- en wortelstokgewasjes. Onafzienbare velden

1932 in historische beschrijvingen van oude Friese

met bloeiende bolgewasjes maken een bezoek aan een

stinzen (Fries voor 'stenen huizen'). Aan het eind van

buitenplaats tot een waar lentefeest.

de zestiende eeuw komen de meeste stinzenplanten al

Tot deze groep worden onder andere gerekend: soorten

in onze tuincultuur voor. Het zijn meestal de mooie bol-

sneeuwklokjes; soorten sterhyacinten; sneeuwroem;

en knolgewassen, die in het wild groeien in Noord-,

Midden-, en Zuid-Europa rond de Middellandse Zee tot

passen niet als zodanig in de formele tuincultuur. Daar

in Klein-Azië.

werden bolgewassen heel anders toegepast. Bollen

In de formele tuinkunst van de zestiende, zeventiende

waren geliefd en werden veredeld. Pas in de gekweekte

en achttiende eeuw worden genoemde (inheemse)

vorm, bont, gestreept of dubbel, werden ze gewaar-

planten en bolgewassen wel toegepast, maar niet in de

deerd. Ze werden op rijen geplant om ze individueel te

zin

kunnen bewonderen.

van

'stinzenplanten'

of

van

'tuinieren

met

1

verwilderende bol-, knol- en wortelstokgewassen'. Zij

Sneeuwklokjes bij een van de rustieke bruggen over de waterpartijen in het landschapspark van Elswout.
Foto: Geert Overmars.
Stinzenplanten horen bij de landschapstuin
Terwijl buiten op de landgoederen in Engeland en op

gecomponeerd werd met alle klassieke ingrediënten uit

het Europese vasteland, de wilde natuur werd be-

de

dwongen in strakke geometrische tuinstructuren, wer-

vloeiende waterpartijen, de spiegelingen, de glooiende

den de interieurs van de landhuizen in de zeventiende

graslanden, weelderige boompartijen als landschaps-

en achttiende eeuw versierd met geschilderde land-

coulissen,

schappen van een geïdealiseerde wildernis. Een ge-

wandelpaden. Die stap werd voor het eerst in Engeland

schilderde verbeelding van de ideale natuur van het

gezet, en enkele decennia later ook in Frankrijk,

klassieke Arcadië.

Duitsland, Nederland en andere landen.

In de achttiende eeuw werden de eerste geluiden

Vele landschapsparken in deze landen staan in het

gehoord van kritiek op formele tuinen. Het kon haast

voorjaar vol met wat wij hier stinzenplanten noemen.

niet uitblijven, dat de stap werd gezet naar een drie-

Wanneer

dimensionaal

bolgewasjes hier geplant? In de archieven is hierover

Arcadië,

een

landschapspark

dat

landschapsschilderkunst.

diagonale

en

met

Kenmerkend

doorzichten

welke

en

bedoeling

zijn

de

slingerende

zijn

deze

bijna niets te vinden. Daarom heb ik nader onderzoek

van deze betoverende voorjaarsweelde op onze

gedaan om zo meer te ontdekken over het voorkomen

buitenplaatsen.

Een bladzijde met plantenlijst uit het tuinboek van Hirschfeld, waarin ook stinzenplanten genoemd worden. Hirschfeld
besteedt hier aandacht aan de beplantingen van de Lustgebüsche of wandelbos met slingerende paden langs kleine
(sier)heesters en bomen. Hieronder moeten vaste planten en bolgewasjes staan. "Mit den blühenden Bäumen und
Sträuchern können zum höhern Reiz Stauden und Zwiebelgewächse (...) in Gruppen und Haynen (onder hout)
verbunden werden, oder (..) auf frisch grünenden Rasen (of in het gras) sehr heitre Blumengruppen bilden".
Een Duits tuinhandboek uit 1779
In 1779 verscheen in Leipzig het boek Theorie der

voor een feestelijke wandeling. In dit boek vond ik voor

Gartenkunst van de Duitse tuintheoreticus C.C.L.

het

Hirschfeld. Dit boek werd vele malen herdrukt, en had

stinzenplanten noemt, planten ter verfraaiing van

veel invloed in Nederland. De eerste landschapsparken

parkbossen op buitenplaatsen. Naast de stinzen-

werden eind achttiende eeuw in Nederland aangelegd

planten, worden in één adem ook gecultiveerde tuin-

door Duitse landschapsarchitecten, bijvoorbeeld door

planten genoemd. Ze werden volkomen door elkaar

J.G. Michael en J.P. Posth, die dit boek in praktijk

geplant. Zo noemt Hirschfeld onder andere de wilde

brachten.

bosanemoon naast de blauwe anemoon en de dubbele

Zeer belangrijk voor het ontwerp acht Hirschfeld de

anemoon; het wilde madeliefje naast de dubbele in

beplanting. Een landschapspark moet ingericht worden

verschillende kleuren; de gevlekte aronskelk naast de

met karakteristieke, stemming bepalende beplanting,

Italiaanse; het dubbele en het roze lelietje-van-dalen;

die past bij het terrein. Veel aandacht besteedt hij aan

de wilde hondstand en de cultivars; de keizerskroon en

de Lustgebüsche, het lustbos met slingerende paden

de kievietsbloem. We mogen wel aannemen dat er

langs kleine bomen en sierstruiken, waaronder bloemen

zowel in Duitsland als in Nederland in die tijd lust-

en bolgewassen geplant moeten worden in gemengde

bossen op die manier zijn ingeplant.

kleuren. Vooral in het voorjaar moet dit garant staan

Uiteraard zijn de gecultiveerde planten allang ver-

eerst

lijsten

van

wat

men

in

Nederland

dwenen, zeker bij minder onderhoud. Maar het is goed

en bollen zich tot op de dag van vandaag hebben

voor te stellen, dat de sterkere, ongecultiveerde planten

kunnen handhaven.

Het landgoed Elswout is in 1781 veranderd in een landschapspark. J.G. Michael ontwierp deze langgerekte vijver
onderaan de hellingen van oude duinen. Paden slingeren zich door dit reliëfrijke duinlandschap, door golvende
bosranden, over rustieke bruggen, langs vijvers en weilanden rond het huis. Bij het huis zijn de meeste stinzenplanten te
vinden. Wanneer zijn ze hier terecht gekomen? In de tijd van Michael zijn er natuurlijk veel bomen en sierheesters
geplant. Daarnaast kunnen ook stinzenplanten geplant zijn, wellicht volgens aanwijzingen van Hirschfeld. Stinzenplanten
zullen zeker ook in latere tijden bijgeplant zijn, in de loop van de negentiende eeuw, toen verschillende nieuwe eigenaren
huis en park lieten veranderen. Zoals rond 1840 door tuinarchitect J.D.Zocher jr. En rond 1883 toen Petzold het
landschapspark reorganiseerde. Het landgoed is nu in beheer van het Staatsbosbeheer. Ook Staatsbosbeheer heeft
stinzenplanten geplant. Foto: Geert Overmars.
Landschapsparken in Nederland
De smaak naar de Engelse mode was niet te stuiten.

en onder bomen in de buurt van het huis.

Bijna alle formele tuinen in Nederland zijn tussen 1790

In de weiden staan sneeuwklokje; boerenkrokus;

en 1880 veranderd in een landschappelijk park.Twee

winterakoniet; lenteklokje; gele anemoon; kieviets-

voorbeelden van landschapsparken met rijke stinzen-

bloem; wilde narcis; stengelloze sleutelbloem; wilde

beplanting zijn hier afgebeeld.

blauwe hyacint met zijn roze en witte variëteiten. Onder

Het landschapspark van Elswout in Overveen bij

de bomen sneeuwklokje; bonte krokus; winterakoniet;

Haarlem (vanaf 1781) en het landschapspark bij kasteel

hondstand; wilde hyacint. In het parkbos en langs de

Nijenrode in Breukelen aan de Vecht, dat grotendeels is

paden sneeuwklokjes; gevlekte en Italiaanse aronskelk;

aangelegd rond 1910, met behoud van oudere,

daslook; wilde blauwe hyacinten; weegbreezonne-

zeventiende- en negentiende-eeuwse structuren en

bloem; salomonszegel en massaal lelietje-der-dalen.

bestaande oude bomen.

Op Nijenrode is de massale aanwezigheid van

Op Elswout staan stinzenplanten vooral in de weiden

holwortel en bostulp opvallend. Verder staan onder de

bomen bij het huis onder andere sneeuwklokje;

lijsten van Hirschfeld.

oosterse sterhyacint; vingerhelmbloem; knikkend vogel-

Er zijn meer bronnen met aanwijzingen voor het

melk en kievietsbloem.

toepassen van stinzenplanten. Deze zijn te vinden in de

Wanneer de stinzenplanten daar geplant zijn, is in de

kwekerscatalogi uit de negentiende eeuw. Bekende

geschreven bronnen nog niet achterhaald. Op zoek

landschapsarchitecten als Johan David Zocher jr. en

naar enige uitlatingen heb ik de in Nederland vaak

Hendrik van Lunteren hadden óók een eigen kwekerij.

gehanteerde tuinhandboeken van Petzold (1848 en

Tijdens mijn speurtocht heb ik diverse catalogi van hun

1853) en van André (1879) geraadpleegd. Zij schrijven

kwekerijen geraadpleegd. In een catalogus van vaste

over de grote elementen van landschapsparken. Over

planten en bolgewassen van de firma J.D. Zocher en

verwilderende bollen en planten wordt bijna niets

Comp uit circa 1835 worden tussen de vaste planten

2

geschreven.

ook vele stinzenplanten genoemd zoals sneeuwklokje;

Er zijn talloze ontwerpen van landschapsarchitecten

winterakoniet; lenteklokje; aronskelk; oosterse ster-

bekend, en in de archieven zijn lange lijsten gevonden

hyacint; knikkend vogelmelk; holwortel; wilde hyacint

van bomen en sierstruiken die aangeplant zijn. De

enzovoort. En in een catalogus van Hendrik en Dirk van

tinten en vormen van exotische bomen en de bloei van

Lunteren uit 1819 trof ik een soortgelijke opsomming

‘het Engelsch bloeiend hout’ - veel van de sierheesters

aan.

werden in het kader van de Engelse landschapsmode

mogen aannemen, dat dat zeker ook gebeurde in de

in Nederland geïntroduceerd - waren belangrijk en

landschapsparken

3

sfeerbepalend in het park.

4

Stinzenbollen werden dus toegepast. En we

die

deze

landschapsarchitecten

Toch mogen we ervan

ontwierpen. J. D. Zocher jr. werkte op Elswout rond

uitgaan, dat er en passant ook stinzenplanten zijn

1840 en Samuel Adrianus van Lunteren (de zoon van

geplant. Hiervan getuigen de bovengenoemde planten-

Hendrik van Lunteren) rond 1860 op Nijenrode

Op Nijenrode heeft de holwortel zich door het hele parkbos massaal uitgezaaid. Zij bloeit er zover het oog reikt, en
daartussen, wat ijler, hier en daar de sierlijke bostulp. Foto: Geert Overmars.
Langs

een

heel

andere

invalshoek

vond

ik

beschrijvingen, die eveneens getuigen van het voor-

komen van stinzenplanten in de parken van de grote
landschapsarchitecten,

vanaf

het

eind

van

de

achttiende tot in het begin van de twintigste eeuw. Deze

eerder denken aan een 'oerbos' dan aan een park. Ook

beschrijvingen

botanische

Van Eeden noemt stinzenplanten: lelietje-van-dalen;

beschrijvingen van de Haarlemmer Hout. In 1792 werd

kruipend zenegroen; bosanemonen; wilde hyacinten en

het bestaande park met lange rechte lanen veranderd

het Haarlems klokkenspel. Vanaf 1896 was landschap-

in een landschapspark volgens ontwerp van J.G.

sarchitect Leonard A. Springer bezig met de reorga-

Michael. In 1779 beschrijft A. Loosjes Pzn. de Hout,

nisatie van het park. Tijdens die reorganisatie wordt ook

waarin hij ook 'boskruiden' noemt, onder andere de

melding gemaakt van een nieuwe aanplant van stinzen-

stinzenplanten vingerhelmbloem, wilde hyacinten en

planten: sneeuwklokje; knikkend en gewoon vogelmelk;

bosanemonen. In 1828 vond een herinrichting plaats

maagdenpalm; gele anemoon; Italiaanse aronskelk;

van het landschapspark door J.D. Zocher jr. Hij heeft

bosgeelster en blauwe anemoon. Sommige zijn er nu

heel wat landschapsparken in Nederland op zijn naam

nog te vinden. Het gebruik van stinzenplanten wordt

staan. In 1886 doet Van Eeden verslag van zijn

zelden of nooit vermeld in de 'officiële' landschaps-

‘Botanische Wandelingen in den Hout’ in zijn boek

architectuur. De toepassing en het voorkomen van

Onkruid. In Van Eedens tijd was de Hout – in Zochers

stinzenplanten is evenwel zonneklaar.

bevinden

zich

in

de
5

aanleg – aardig dichtgegroeid. Het deed Van Eeden

Bloeiende dichtersnarcissen op het landgoed 'Gravety Manor' van William Robinson. Een afbeelding uit Robinson's boek
The Wild Garden ( een druk uit 1894). In zijn boek legt hij uit hoe verwilderende bolgewassen geplant moeten worden: in
clouds and drifts. In wolken en langgerekte stroken. Zo krijgt men een massaal en natuurlijk effect. Hier is goed te zien
wat hij bedoelt. ‘This may serve to show that this kind of work will bring gardening into a line with art.’
Wild gardening in Engeland
Rond 1870 werd in Engeland de tijd rijp voor het ont-

was de eerste, invloedrijke tuinpublicist, die dit 'wild

wikkelen van een nieuwe vorm van tuinieren. In die tijd

tuinieren' beschreef in zijn boeken, en tot ver over

werd voor het eerst een warm pleidooi gehouden voor

Engeland's grenzen populair maakte. In zijn boek The

een natuurlijker manier van tuinieren. William Robinson

Wild Garden uit 1870 schrijft Robinson meeslepend

over de schoonheid van de wilde tuin.

6

zijn gedegen onderzoek dat ‘talloze tuinbazen in

In 1885 betrekt Robinson zijn landgoed Gravety Manor

Engeland werden geïnspireerd door Robinson's boeken

in het heuvelachtige Sussex, waar hij zijn theorieën

om

over wild tuinieren op zeer grote schaal uitprobeerde.

verwilderende planten in de graslanden en parkbossen

Hij beschrijft een nieuwe manier van planten: ‘To do it

van hun landgoederen.’ Robinson moet het aanzien van

rightly we must group and mass as Nature does (..) the

de landgoederen in Engeland veranderd hebben.

op

deze

manier

te

experimenteren

met

true way is to make pretty colonies of plants, one or two
kinds prevailing in a spot.’

Het was Gertrude Jekyll, die in de voetsporen trad van

En hiermee zet Engeland de definitieve toon voor het

Robinson, en zijn pleidooi voor ‘Wild Gardening’

massaal aanplanten en laten verwilderen in Engelse

overnam. Ook haar boeken zijn internationaal zeer

parken van wat op onze buitenplaatsen worden

bekend geworden. In 1899 verscheen haar bekende

genoemd. In feite komen we hier pas op het punt, waar

boek Wood and Garden. Kern van het bostuinieren is

uitsluitend met de sterke, verwilderende bolgewasjes,

het laten verwilderen van bosplanten, met bij tijd en

knollen en wortelstokken, en vaste (bos)planten werd

wijle enige bijsturing.

getuinierd. En dit tuinieren gebeurde op zeer grote

De invloed van de boeken van Robinson en Jekyll was

schaal, in weidse grasvelden en op schaduwrijke

groot. ‘Wild gardening’ moet een belangrijke impuls

plekken onder de bomen.

geweest zijn voor massale aanplant en verwildering van

Voor het eerst werd gekeken naar de weelderige,

stinzenplanten

op

buitenplaatsen.
7

Het

werd een

massale bloei van de mooiste, inheemse bloemen in de

internationale tuintrend.

wilde natuur in samenhang met hun natuurlijke biotoop.

stinzenplanten in de Noord-Europese landschaps-

De wilde primula's, narcissen, daslook en blue bells

parken -zowel op buitenplaatsen als in openbare,

(wilde hyacint) in de Engelse bossen en velden

negentiende-eeuwse parken– overal gevonden worden.

vormden

inspiratiebron.

Toen pas moet het aanzien van de landschapsparken,

Robinson wijdt een hoofdstuk aan de ‘British Wild

waar nu stinzenplanten massaal aanwezig zijn, tot

Flowers’, die in de tuin kunnen worden toegepast.

stand gekomen zijn. Dit duurde tot ongeveer 1930. In

Daarnaast behandelt hij ‘Hardy Exotic Plants’. De

1933 verscheen de laatste druk van Robinson's boek.

volledige titel van zijn boek is dan ook: The Wild

En bij een goed, constant en doorgaans sober beheer,

Garden, or the Naturalization and Natural Grouping of

treffen we de sterke, verwilderde en ingeburgerde

Hardy Exotic Plants with a Chapter on the Garden of

stinzenplanten tot op heden aan.

Robinson's

regelrechte

Dit verklaart wellicht, dat

British Wild Flowers.
Wat de toepassing betreft, maakt hij in zijn boek
grofweg twee indelingen: verwilderingsplanten voor
grasland en die voor het bos. Veel aandacht wijdt hij
aan de ‘Hardy bulbs in grass’. Robinson was zelf jaren
op zeer grote schaal bezig met het planten van bollen

1

Voor een uitgebreide uiteenzetting over stinzenplanten (term,

herkomst, introducties, wetenschappelijke namen van
stinzenplanten, bibliografie, enzovoort): Trudi Woerdeman,
Tuinieren met stinzenplanten, Vreugde van een vroege lente,
Dieren 2008 en Piet Bakker. Stinzenplanten, 's Graveland
1985.

op Gravety Manor. Hij heeft er een heel weiland met

2

een beekje met dichtersnarcissen ingericht. ‘The effect

1848 en Zur Farbenlehre der Landschaft, Jena 1853; Edouard

in the distance is delightful’. Hij kreeg honderden bollen

André, L'Art des jardins, Paris 1879. Petzold en André

van deze narcissen van de Franse landschapsarchitect

schrijven bijna uitsluitend over de grote elementen van de

André. Ze kwamen rechtstreeks uit het wild, uit de

landschapsparken: over bodem, water, landschap en het

Pyreneeën. Voor de beplanting van schaduwrijke
plekken onder bomen en struiken (‘The Wood Wild
Garden’) raadt hij -naast stevige, schaduwminnende

Carl E.A. Petzold, Beiträge zur Landschaftsgärtnerei, Weimar

groots ontwerpen van open graslanden met boomgroepen,
sierstruikenpartijen en bloemperken, en van parkbossen met
slingerpaden. Lange lijsten van toe te passen (meest
gecultiveerde) bomen en struiken worden daarbij opgesomd.

vaste planten voor de zomer- vooral weer de vroeg

3

bloeiende bol-, knol- en wortelstokgewasjes aan.

ontwerpen van buitenplaatsen in Nederland van de Duitse

Belangrijk is een opmerking in het boek Victorian

landschapsarchitect Petzold (Twickel te Delden in 1887,

Gardens (London 1986) van Brent Elliott. Hij vermeldt in

Rhederoord te Rheden in 1860), de Franse

Ik heb lange beplantingslijsten bestudeerd voor diverse

landschapsarchitect André (Twickel in 1886), en de

anderzijds staat dit zeker ook in verband met het gebruik om

Nederlandse landschapsarchitecten Poortman (Weldam te

stinzenplanten massaal aan te planten. De Saxifraga granulata

Goor in 1887, het Nijenhuis te Diepenheim in 1888) en

flore pleno (Haarlems klokkenspel) wordt bijvoorbeeld per

Springer (talloze reorganisaties op buitenplaatsen door heel

1000 knolletjes verkocht voor ƒ 7,20 en de Scilla sibirica per

Nederland, van circa 1870 - circa 1920). Vele bomen en

10.000 voor ƒ 90,- (Bibliotheek Wageningen UR, Speciale

struiken, zowel inheemse als vooral ook vele exotische

Collecties, E 198).

soorten, worden toegepast door deze landschapsarchitecten.
Zij zijn vooral thuis in de dendrologie, en weinig in de wereld

Over de auteur:

van bloemen, vaste planten en bolgewassen.

Trudi Woerdeman is tuinarchitecte en tuinhistorica met

4

Zie Catalogus van de Kweekerij en Enterij Rozenhagen bij

als specialisatie de geschiedenis van de tuinkunst.

Haarlem, Firma J.D. Zocher en Comp circa 1835 (Bibliotheek

Sinds 1980 houdt zij zich bezig met het ontwerpen en

Wageningen UR, Speciale Collecties nr. R 380C02). Behalve

herstellen van tuinen. Voorts geeft zij beheeradviezen

‘Boomen en bloeyende Heesters’ bevat de catalogus een
aanzienlijke lijst van ‘Vaste Planten voor de Open Grond’.
Hiertussen staan af en toe wat verwilderingsbollen en wortelstokken genoemd, onder andere Anemone nemorosa; A.

voor herstel en behoud van historische tuinen en
parken. Zij woont en werkt op de Warande, waar zij
jarenlang

ervaring

opdeed

met

stinzenplanten.

ranunculoides; Convallaria majalis; Doronicum pardalianches;

Daarnaast is zij docente Tuinkunst en Historisch

Erythronium dens canis. De kwekerij bleef bijna honderd jaar

Plantsortiment aan de Hogeschool Utrecht voor de

in handen van deze tuinarchitectenfamilie.

opleiding 'Groen Ruimtelijk Erfgoed'.

Zie voorts de catalogus uit 1819 van H. en D. van Lunteren:
Catalogus van Vaste Planten voor de Volle Grond welke te
bekomen zijn bij H. en D. van Lunteren, bloemisten en
boomkweekers in Flora's Hof te Utrecht (Bibliotheek
Wageningen UR, Specicale Collecties nr. R 380B27, in
fotokopie). In deze catalogus staan bijna alle stinzenplanten
genoemd, onder andere Anemone apennina; Arum
maculatum; Frittilaria meleagris; Fumaria bulbosa (holwortel);
Narcissus poeticus; Scilla amoena (Oosterse sterhyacint);
Scilla hyacenthoides ( wilde boshyacint);enz. Ook deze
kwekerij bleef ruim 100 jaar in handen van deze
tuinarchitectenfamilie. Zie verder: J. Kuilen, C.S. OldenburgerEbbers & D.O. Wijnands, Paradisus Batavus: bibliografie van
plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en
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