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Inleiding

Afbeelding 0.1. Titelpagina van de opera
Fairy Queen door Henry Purcell, uitgegeven
in 1692.

O

Afbeelding 0.2. Confucius, bladzijde uit
Confucius Sinarum Philosophus, Parijs 1687.

p 2 mei 1692 ging in Queen’s Theatre te Londen de opera The Fairy Queen in première.
Dit was een bewerking van Shakespear’s A Midsummer-Night’s Dream door Henry

Purcell. In het laatste bedrijf werd het decor gevormd door een Chinese tuin met daarin een
Aziatische Adam en Eva die het paradijs aanschouwden. De tuin verschilde totaal van de tuinen
die het publiek tot nu toe kende. 1 Zoals de Chinese tuin door Purcell gezien werd als het paradijs,
werd China al geruime tijd gezien als een Utopia. Bij de vroegste beschrijvingen van China kwam
de bewondering naar voren voor de kwaliteit van het Chinese bestuur en rechtssysteem.

1

András Batta, Opera. componisten, werken en uitvoeringen, Keulen 1999, pp. 494-495 en Hugh Honour,
Chinoiserie. The vision of Cathay, London 1961, pp. 77-78.
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China werd gezien als de realisatie van de ideale staat volgens Plato: een die bestuurd werd door
filosofen. In de zeventiende eeuw werd in Europa de leer van Confucius populair. 2 In 1687 werd
in Parijs het boek Confucius Sinarum Philosophus uitgegeven; een bundel van Chinese klassiekers
die een eeuw lang de basis vormde voor verscheidene geschriften.3 In veel van deze werken werd
Confucius vergeleken met filosofen uit het antieke Griekenland en Rome. Daarnaast zorgde de
groeiende interesse in het verre land voor uitgaven van historische en etnografische
beschrijvingen. Deze interesse in de Chinese filosofie en cultuur kan volgens Oslvald Siren gezien
worden als de meststoffen voor de bodem waaruit de nieuwe stijl van tuinieren ontsproot,
namelijk de Chinese tuin.4

In dit artikel wil ik onderzoeken in hoeverre de Chinese tuin in Engeland gezien kan worden als
een realistische weergave van de tuinen in China. Hierbij concentreer ik me op het Engeland uit
de achttiende eeuw en de informatie die dit land toentertijd bereikte uit China. Een belangrijke
vraag hierbij is in hoeverre deze bronnen een betrouwbaar beeld gaven en hoe deze hun neerslag
vonden in het Engelse landschap. Hierbij ga ik in op zowel de tuinarchitectuur als de structuur
van de tuin. De tuinen in China behandel ik kort maar vanwege de beperkte omvang van het
artikel ga ik hier niet verder op in.

Osvald Siren gaf tussen 1949 en 1950 een tweeluik uit over Chinese tuinarchitectuur en haar
invloed hiervan op Europa. Het eerste boek Gardens of China geeft overzicht van de tuinen in
China.5 Dit deel kan gezien worden als de eerste studie naar Chinese tuinen in de moderne tijd
die gepubliceerd werd in het Engels.6 China and Gardens of Europe of the eighteenth century, het
tweede boek, geeft een overzicht van door China geïnspireerde tuinen in Engeland, Frankrijk en
Zweden.7 Hugh Honour bracht in 1961 het boek Chinoiserie, the vision of Cathay uit waarin hij
een kijk gaf op de Chinese mode in Europa.8 Hierbij komt de Anglo-Chinese tuin aan bod voor
zowel in Engeland als erbuiten. In 1978 publiceerde Maggie Keswick haar boek The Chinese
2

Arthur O. Lovejoy, Essays in the history of ideas, Baltimore 1948, pp. 102-110.
Deze klassieke werken werden in het Latijn vertaald door Jezuïeten.
4
Osvald Siren, China and gardens of Europe of the eighteenth century, New York 1950, pp. 3-9.
5
Osvald Siren, Gardens of China, New York 1949.
6
Maggie Keswick, The Chinese Garden. History, art and architecture, London 2003, p. 6.
7
Osvald Siren 1950 (zie noot 4).
8
Honour 1961 (zie noot 1).
3
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garden: History, Art and Architecture.9 Het eerste hoofdstuk met de toepasselijke titel “Western
reactions” gaat in op de invloed van Chinese tuinen op de westelijke tuinarchitectuur. Verder
komt de oorsprong van de Chinese tuin, de invloed van tuinen op de Chinese kunst, flora en
tuinarchitectuur aan bod.

Omdat veel historische tuinen niet bewaard zijn gebleven of zich niet meer in de oorspronkelijke
staat bevinden zijn de eigentijdse literaire traktaten van groot belang bij onderzoek naar deze
tuinarchitectuur. Vele van deze geschriften zijn in de twintigste eeuw opnieuw uitgegeven. Zo
werd in 1968 een herdruk uitgegeven van het oorspronkelijke boek uit 1752 Chinese and Gothic
architecture properly ornamented van de gebroeders Halfpenny. 10 Daarnaast kwam in 1968 ook
een heruitgave van William Chambers’ Designs of Chinese buildings, furniture, dresses, machines,
and utensils (1757).11 Niet alleen van Engelse bodem zijn er eigentijdse bronnen die geraadpleegd
kunnen worden. Tijdens de Ming dynastie (1631-1634), schreef Ji Cheng een boek over het
ontwerpen van tuinen, Yuan Ye of ook wel Craft of Gardens.12 Het werk kan gezien worden als de
oudste bewaard gebleven handleiding voor landschapstuinen in de Chinese traditie. In 1931 werd
het in China voor de eerste keer herdrukt en in 1988 in het Engels vertaald door Alison Hardie.

Verder is het van belang om te bekijken hoe de informatie over de Chinese tuin zich een weg
baande naar het westen. Hierop gaat Bianca Maria Rinaldi verder in met haar boek The Chinese
garden in good taste: Jesuits and Europe’s knowledge of Chinese Flora and Art of the Garden in the
17th and 18th centuries (2006).13 In het laatste hoofdstuk behandelt ze uitgebreid de rol die de
jezuiten speelden bij de verspreiding van de kennis over de Chinese tuinen in Europa. Daarnaast
word in recente literatuur de discussie over het verband tussen de Chinese tuin en de Engelse
landschapstuin gevoerd. In 1990 schrijft David Jacques zijn artikel “On the supposed Chineseness of

9

Keswick 2003 (zie noot 6).
William en John Halfpenny, Chinese and Gothic architecture properly ornamented, New York 1968.
11
William Chambers, Designs of Chinese buildings, furniture, dresses, machines, and utensils, Michigan 1968.
12
Ji Cheng, The craft of gardens, London 1988.
13
Bianca Maria Rinaldi, The Chinese garden in good taste. Jesuits and Europe’s knowledge of Chinese flora and
art of garden in 17th and 18th Centuries, München 2006.
10
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the English landscape garden” in het tijdschrift “Garden History”. 14 In 1992 komt Liangyan Ge
met “On the eighteenth-century English misreading of the Chinese garden”. 15

In hoofdstuk een wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe in de zeventiende eeuw en de
achttiende eeuw de informatie over de Chinese tuinen vanuit dit verre land Engeland bereikte en
wat de kwaliteit van deze informatie was. In hoofdstuk twee en drie wordt behandeld hoe deze
informatie in Engeland wordt opgenomen, welke rol ze speelt in de literatuur en hoe ze de
tuinarchitectuur daar beïnvloedt. Is deze beïnvloeding zo groot dat men kan spreken van een
Chinese tuin in Engeland? Voor het beantwoorden van deze vragen is er vooral gebruik gemaakt
van secundaire bronnen die zich richten op de informatie uit China of de discussie rondom de
Engelse landschapstuin.

14

David Jacques, ‘On the supposed Chineseness of the English landscape garden’, Garden History 2
(1990), pp. 180-191.
15
Liangyan Ge, ‘On the eighteenth-century English misreading of the Chinese garden’, Comparative
Civilization review (1992), pp. 106-126.
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1 – De Chinese tuin van Oost naar West

Afbeelding 1.1. De aankomst van Marco Polo aan het hof van Genghis Khan, miniatuur uit
‘Livres des Merveilles’, eerste helft 15de eeuw, Nationale Bibliotheek te Parijs.

D

e Grieken en Romeinen kenden China al als het land waar zijde vandaan kwam, maar in
de vroege middeleeuwen raakte dit verre land in de vergetelheid. De eerste persoon die

China weer onder de aandacht bracht was de Venetiaan Marco Polo die tussen 1271 en 1295
door Azië reisde. Terug in Europa belandde hij in een gevangenis waar hij zijn belevingen
opschreef. Deze werden na zijn dood bevestigd door de reisverhalen van een franciscaanse
missionaris Odoric van Pordenone die vooral details uit het alledaagse leven in China beschreef.16
Beide boeken waren bekend bij het grote publiek maar het boek Voyages, met de reisbelevenissen
van Jean de Mandeville, genoot in deze tijd meer faam.17 Volgens hem was China omringd door
eilanden die werden bewoond door monsters. Zo hadden sommige van deze wezens geen hoofd
maar ogen in hun schouders en andere weer paardenvoeten. China zelf werd door Mandeville
beschreven als een rijk en nobel land waarvan de keizer een paleis bezat vol goud en edelstenen.
Men kwam er echter pas vijfhonderd jaar later achter dat het ging om een fictief persoon en een
16

Honour 1961 (zie noot 1), pp. 8-16.
Het werk Voyages werd tussen 1357 en 1371 gepubliceerd in het Anglo-Normaans en in dezelfde eeuw
kwam er ook een Engelse versie op de markt. Als mogelijke auteur voor het werk wordt Jean
d’Outremeuse aangewezen. Tamarah Kohanski en C. David Benson, The book of John Mandeville,
Michigan 2007, pp. 2-3.
17
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compleet verzonnen verhaal. Dit fantasierijke verhaal en de bevindingen van Marco Polo en
Odoric bepaalden tot het begin van de zestiende eeuw de kijk op China; een land vol pracht en
praal. Hierin kwam verandering als in 1498 de Portugees Vasco da Gama een nieuwe route over
zee naar het verre oosten ontdekte. Hierdoor kwam er beperkte handel op gang maar China bleef
terughoudend met het toelaten van vreemdelingen. Enkel ambassadeurs en een paar Jezuïeten
mochten reizen van Canton naar Peking.18 Deze twee groepen speelden dan ook een belangrijke
rol in de informatieoverdracht over de Chinese tuinen naar Europa. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste bronnen hiervan besproken maar alvorens wordt er een korte beschrijving gegeven
van de tuinen in China.
De tuin in China
De twee belangrijke elementen in de Chinese tuin zijn water en rotsen. Het belang van deze twee
elementen kan worden benadrukt door het feit dat het Chinese woord voor landschap, shan shui,
letterlijk rotsen en water betekend. De twee kunnen worden gezien als elkaars tegenpolen, yin en
yang.19 Fonteinen kwamen niet voor in de Chinese tuin omdat dit niet strookte met de
natuurlijke vloeiing van het water.20 Keswick geeft aan dat men bij de Chinese tuin eerder spreekt
van een tuin bouwen dan aanplanten.21 Dit geeft de belangrijke rol van architectuur aan die
ervoor zorgde dat de tuin ook gebruikt kon worden voor het onderbrengen van familie.22 Deze
architectuur werd anders dan de huiselijke architectuur niet op rechte assen geplaatst maar
ogenschijnlijk kriskras door elkaar. Daarnaast was de tuinarchitectuur speelser dan de functionele
stedelijke architectuur omdat de eerste zich niet aan de regels van Confucius hoefde te houden.23
In The crafts of gardens bespreekt Cheng verscheidene soorten tuinarchitectuur, maar het
voornaamste gebouw was de ting, het paviljoen.24 Een belangrijk element was de aanleg van het
terrein met heuvels, terrassen belangrijk en natuurlijk het water in de dalen. De paden in de
tuinen waren kronkelig en werden via bruggen over het water geleid.25

18

Honour 1961 (zie noot1), pp. 8-16.
Keswick 2003 (zie noot 6), p. 170.
20
Idem, p. 179.
21
Idem, p. 129.
22
Ge 1992 (zie noot 15), p. 119.
23
Keswick 2003 (zie noot 6), pp. 129-131.
24
Cheng 1988 (zie noot 12), pp. 64-74.
25
Siren 1949 (zie noot 5), p 95.
19
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Matteo Ricci
De eerste beschrijving van een Chinese tuin die Europa bereikte was van Matteo Ricci (15521610). Deze Italiaanse Jezuïet kwam in 1601 aan in Peking en was de eerste Europeaan die de
Verboden Stad mocht betreden. Zijn beschrijvingen werden opgenomen in De Christiana
expeditone apud Sina dat werd uitgegeven in 1616. Hij beschrijft hierin verscheidene tuinen die
hij bezocht in Nanjing. In de periode dat hij naar China vertrok floreerde in Europa de Italiaanse
baroktuin; deze was regelmatig, geometrisch en kunstmatig. Zo waren in Tivoli de tuinen van
Villa d’Este recentelijk voltooid en kon deze gezien worden als zijn referentiekader. De Chinese
tuinen waren heel anders dan de geordende tuinen die hij gewend was in Europa. Hij vroeg zich
hierbij af of het aangenamer was om natuurlijke of kunstmatige vormen te zien omdat volgens
hem de natuur concurreerde met kunst. Ricci vergeleek de Chinese tuin met de structuur van een
labyrint om op deze wijze de verassingseffecten en variaties te beschrijven die zich langs de
kronkelende paden van de Chinese tuin bevonden. Juist door de onoverzichtelijke opbouw van de
Chinese tuin was het voor de Jezuïeten lastig om de tuinen goed te kunnen beschrijven.26

Afbeelding 1.2. Nicolas Trigault, Titelblad van
De Christiana expeditione apud Sinas, Augsburg,
1615, gravure.

26

Rinaldi 2006 (zie noot 13), pp. 175-185.
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Johan Nieuhof
Naast de Jezuïeten zorgde ook een ambassadeur ervoor dat informatie over de Chinese tuin
terecht kwam in Europa. In 1665 schreef de Nederlandse gezant Johan Nieuhof (1618-1672) een
verslag waarin onder andere de Chinese tuinen werden beschreven. Dit werd drie jaar later
uitgegeven in verschillende talen namelijk Nederlands, Frans, Duits, Engels en Latijn. Daarnaast
was dit boek voorzien van gravures die ondanks dat ze bewaard zijn gebleven worden niet in de
literatuur werden besproken.27 Het verslag gaf een beeld van zijn persoonlijke indruk van China
maar het was volgens Rinaldi ook gebaseerd op eerdere brieven van Jezuïeten zoals die van Ricci.
Maar de beschrijving van Ricci waarbij hij de Chinese tuin vergelijkt met de structuur van een
labyrint, zorgde voor een verkeerde opvatting bij Nieuhof. Hij beweerde namelijk dat er
daadwerkelijk labyrinten aanwezig waren in de Chinese tuin. 28 Het enige Labyrint in China werd
pas in 1747 door de Jezuïeten in de keizerlijke tuin van Changchunyuan gemaakt om te laten
zien hoe een Westerse tuin oogde (zie afb. 1.3).29

Afbeelding 1.3. Labyrint bij ‘Europees’ paleis in de keizerlijke tuinen van Changchunyuan, 1783,
gravure.

27

Hier gaat hoofdstuk 3 verder op in. Leonard Blussé, Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis. 16551657, Middelburg 1987.
28
Rinaldi 2006 (zie noot 13), p. 44 en p, 195.
29
Idem, pp. 184-185.
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Matteo Ripa
Ook in de achttiende eeuw zijn de missionaren in China een belangrijke bron van informatie over
Chinese tuinen. De gravures van Matteo Ripa (1682-1746) worden in de literatuur gezien als de
eerste visuele weergaven van de Chinese tuin die in Europa terecht kwamen (zie afb. 1.4).30 Ripa
was een Italiaanse jezuïet aan het hof van Kangxi en kreeg in 1713 de opdracht van de Keizer
voor het maken van een serie etsen. Deze gravures, de eerste in China, gaven 36 zichten op het
paleis en haar tuinen in Jehol. De composities waren niet van de hand van Ripa maar kopieën van
eerder houtsneden door de Chinese kunstenaar Shên Yü (zie afb. 1.5).31 In 1714 werden de
gravures ingebonden en uitgegeven in een oplage van zeventig. Tien jaar later keerde Ripa terug
naar Europa en nam enkele exemplaren mee. Één boek werd opgenomen in de bibliotheek in
Chiswick van Lord Burlington.32 In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de mogelijke invloed
van deze gravures.

Afbeelding 1.4. Matteo Ripa, zicht op Jehol,
1713, kopergravure, 30,48 x 34,92 cm.

Afbeelding 1.5. Shên Yü, zicht op Jehol,
1712, houtsnede, 27,69 x 30,23 cm.

30

Eileen Harris, ‘Designs of Chinese buildings and the Dissertation on Oriental gardening’ uit John
Harris, Sir William Chambers. Knight of the Polar star, London 1970, p. 149.
31
Basil Gray, ‘Lord Burlington and father Ripa’s Chinese engravings’, The British Museum Quarterly 22
(1960), p. 42.
32
Rinaldi 2006 (zie noot 13), pp. 231-238.
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Jean-Denis Attiret
De meest bekende en gerefereerde beschrijving van een Chinese tuin was van de hand van JeanDenis Attiret (1702-1768). In een brief uit 1749 aan een vriend in Parijs beschreef hij de tuinen
die hij gezien had in Beijing waaronder die te Yüan Ming Yüan. Hij gaf aan dat de paden in de
tuinen kronkelig waren in tegenstelling tot de rechte exemplaren in Europa. Daarnaast vertelde
hij dat bij het water rotsen zo kunstzinnig waren geplaatst dat het een werk van de natuur leek.33
In 1752 werd deze brief vertaald in het Engels door Joseph Spence en in verschillende
tijdschriften gepubliceerd.34 Spence gaf aan dat hij afbeeldingen had gezien van een ander paleis;
vermoedelijk gaat het hier om de etsen van Ripa.35

33

Ge 1992 (zie noot 15), p.111 en Rinaldi 2006 (zie noot 13), p. 198.
Joseph Spence publiceert de brieven onder het pseudoniem Sir Harry Beaumont. Eileen Harris, 1970
(zie noot 30), p. 149.
35
Jacques 1990 (zie noot 14), p. 185.
34
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2 – De ‘Chinese’ tuin in Engeland

O

ok in het Engeland van de zeventiende eeuw was de formele tuin de mode. Koning
Charles II had de tuinen van Versailles bewonderd en nam de ideeën hiervan mee naar

Engeland. Door de voorbeeldfunctie van het hof doken er al snel overal geometrische en
regelmatige tuinen op.36 Volgens Hugh Honour was het niet toevallig dat in Engeland onvrede
ontstond over de formele tuin. Hier hadden dichters al geruime tijd de schoonheid van de natuur
lof toe gezongen.37 In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de Chinese tuin zijn weerklank vond in
het Engelse landschap.
Sir William Temple en Joseph Addison
De eerste beschrijving van de nieuwe wijze van tuinieren kwam uit Sir William Temple’s boek
Upon the Gardens of Epicurus and of gardening in the year 1685 (1692). Hierin beschreef Temple
(1628-1699) de onregelmatigheden van de Chinese tuin die hij definieerde met de term ‘shara
waggi’.38 Temple verbleef zijn hele leven in Noord-Europa en heeft dus de Chinese tuinen nooit
met eigen ogen kunnen aanschouwen. Hij woonde wel enkele jaren in Den Haag als ambassadeur
waar hij mogelijk contacten had met reizigers die wel China bezocht hadden.39 Temple
propageerde niet dat de Engelse tuinder moest overstappen van de formele tuin naar een tuin in
Chinese stijl. Volgens hem was de Chinese tuin dan wel prachtig, maar moeilijk te realiseren voor
de gewone man:
‘There may be more honour if they succeed well, yet there is more dishonour if they fail’.40
Hij baseerde zijn kennis op teksten van Jezuïeten en het verslag van Nieuhof. Daarnaast werd
volgens Honour Temple’s kijk op de Chinese tuinen vertekend door het Chinese landelijke leven
dat afgebeeld werd op porseleinen borden en lak schermen.41

36

Ge 1992 (zie noot 15), p. 107.
Honour 1961 (zie noot 1), p. 144.
38
Dit woord is afgeleid van het Chinese woord saro(k)waichi dat gracieuze wanorde betekend of naar het
Japanse woord sorawaji, niet regelmatig. Honour 1961 (zie noot 1), p. 145.
39
Jacques 1990 (zie noot 14), p. 190.
40
Sir William Temple in: Ge 1992 (zie noot 15), p. 107.
41
Honour 1961 (zie noot 1), p. 145.
37
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Joseph Addison (1672-1719) schreef in 1712 in The Spectator een reactie op het artikel van
Temple, zonder hier direct naar te verwijzen. Addison toonde hierin zijn ongenoegen over de
formele tuin en haalde hierbij de Chinese tuin aan:
‘Writers who have given us an account of China, tell us the inhabitants of that country laugh
at the plantations of Europeans, which are laid out by the rule of line; because, they say, any
one may place trees in equal rows and uniform figures. They choose rather to show a genius in
works of this nature. [..] I do not know whether I am singular in my opinion, but, for my part,
I would rather look upon a tree in all its luxuriance and diffusion of boughs and branches,
than when it is thus cut and trimmed into a mathematical.’42
Hij verkoos dus de onregelmatige Chinese tuin boven de traditionele, formele tuin. Zo kan
Addison gezien worden als de eerste propagandist voor een nieuw stijl van tuinieren. Addison gaf
een paar maanden later in een artikel een beeld van zijn gefantaseerde ideale tuin. Deze tuin
bevatte geen sporen van kunstwerken en de aanplantingen waren onregelmatig. Alexander Pope
(1688-1744), een Engelse dichter, was het met Addison eens dat de tuin een kopie van de natuur
moest zijn. Vervolgens verspreidde deze nieuwe stijl zich snel over het land en werden de rechte
avenues vervangen door kronkelige paden. 43
Chinese tuinarchitectuur in Engeland
In de eerste decennia van de achttiende eeuw kwam er maar weinig Chinese tuinarchitectuur voor
in de Engelse landschapstuin en zijn het vooral klassieke gebouwen die de toon zetten.44 Maar
vanaf de jaren 40 en 50 begonnen er meer Chinese architectuurelementen te verschijnen in de
Engelse tuin.45 Een vroeg gedocumenteerd voorbeeld is het huis van Confucius in Kew (zie afb. 2.1
ca. 1745) naar ontwerp van Joseph Goupy. Het gebouw met een achthoekige plattegrond en twee
verdiepingen werd beschreven in Chambers boek (1763) over Kew garden. Volgens Chambers
waren de muren en het plafond beschilderd met groteske ornamenten en objecten gerelateerd aan
Confucius. Een ander voorbeeld is de Chinese vissershut in Shugborough park in Staffordshire (zie
42

Joseph Addison in: Honour 1961 (zie noot 1), pp. 145-146.
Alexander Pope voert deze woorden ook uit in de praktijk als hij in 1719 een villa koopt in Twickenham
en hierbij een kleine tuin aanlegt waarbij de relatie tussen kunst en natuur centraal staat. Ge 1992 (zie
noot 15), p. 109.
44
Het vroegste voorbeeld van Chinese tuinarchitectuur in Engeland, een prieel, is enkel bekend van een
tekening uit 1702 van het park in Durdans. Honour 1961 (zie noot 1), p. 150.
45
Rudolf Wittkower, ‘English Neo-Palladianism, the landscape garden, China and the enlightenment’,
L’arte 6 (1969) in Rudolf Wittkower, Palladio and English Palladianism, London 1974, p. 186-189.
43
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afb. 2.2 1747). Dit was in opdracht van George Anson die zelf had verbleven in Canton. Het
gebouw is een rechthoekig paviljoen en ligt op een eiland in een meer. Tijdgenoten beschreven
het ontwerp als echte Chinese architectuur maar het interieur is een voorbeeld van
bastaardchinoiserie (zie afb. 2.3).

46

Ook in deze periode bleef het aantal gebouwen in Chinese

stijl in de minderheid. Deze sprongen in het oog vanwege hun kleurrijk uiterlijk en vormden een
contrast met de Gotische en Klassieke ruïnes die juist een melancholisch gevoel opriepen.47

Afbeelding 2.1. Sir William Chambers, Huis van Confucius naar ontwerp van Joseph Goupy uit ca.
1745, uit Chambers, Views of the gardens and buildings at Kew (1763).

46
47

Honour 1961 (zie noot 1), pp. 150-151.
Idem p. 154.
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Afbeelding 2.3. Interieur Chinese vissershut, 1747,
Shugborough park te Staffordshire.

Afbeelding 2.2. Chinese vissershut, in opdracht
van George Anson,1747, Shugborough park

Als in de jaren vijftig de Chinese tuinarchitectuur steeds populairder werd kwamen er
verschillende modelboeken op de markt met hierin voorbeelden van Chinese architectuur die
geplaatst konden worden in de tuin. In de populaire publicaties van de gebroeders William en
John Halfpenny, zoals New designs for Chinese temples, triuphal arches, garden seats, pavilions etc.
(1750-1751), werden Chinese elementen gecombineerd met westerse vormen van architectuur
(zie afb. 2.4). 48 Hierbij speelde de decoratie van bellen, draken en lijstwerk een belangrijke rol en
waren de gebouwen fel gekleurd.49 De decoratieve elementen konden gezien worden als losse
ornamenten die niet verbonden waren met de basisstructuur van het gebouw.50 Architect Robert
Morris (1703-1754) beschrijft in zijn Architectural remembrancer (1751) de modelboeken op een
kritische wijze:
‘The principles of ‘the Chinese taste’ are a good choice of chains and bells and different colours
of paint. As to the serpents, Dragons, and Monkeys they like the rest of the beauties may be cut
in paper and pasted on anywhere, or in any manner; a few laths nailed across each other, and

48

Andere publicaties van de gebroeders Halfpenny zijn: Rural architecture in Chinese taste etc. for the
decoration of gardens, parks, forests, inside houses etc. (1750-1752) en Chinese and Gothic architecture properly
ornamented (1752) Soortgelijke werken werden uitgegeven door Edward en Darly (1754), Charles Over
(1758) en William Wright (1767). Siren 1950 (zie noot 4), p. 19.
49
Honour 1961 (zie noot 1), p. 152.
50
Siren 1950 (zie noot 4), p. 19.
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made black, red, blue, yellow or any other colour, or mix’d with any sort of chequer work, or
impropriety of ornament, completes the whole’51
Siren noemde de architectuur in de modelboeken ‘Engelse rococo’.52 Door de slechte bestandheid
tegen weersinvloeden zijn geen van de gebouwen bewaard gebleven, daarnaast werden ze vaak
afgebroken vanwege de meer klassieke smaak van de ervende zonen.53

Afbeelding 2.4. Gebroeders
Halfpenny, model van een alkoof in
Chinese stijl, 1750.
Naast paviljoenen werden er in de Engelse landschapstuin ook bruggen in ´Chinese´ stijl
gebruikt. Dit Chinees uiterlijk werd vaak enkel bepaald door de opbouw van de balustrade in
Chinees rasterwerk, terwijl de structuur van de brug traditioneel westers was. Deze bruggen zijn
in grotere aantallen bewaard gebleven dan de gebouwen omdat ze ook een praktische functie
vervulden. Een voorbeeld van een brug in Chinese stijl is terug te vinden in Painshill Park (zie
afb. 2.5 ca. 1740). De langste brug was waarschijnlijk die over de Thames bij Hampton Court uit
1753 maar deze werd vervangen in 1788 (zie afb. 2.6).54 Ook in Engeland werd het gebruik van
rotsen in de Chinese tuin gekopieerd; een voorbeeld hiervan is de grotto in Painshill Park (zie afb.
2.7 ca. 1760).55

51

Robbert Morris in: Honour 1961 (zie noot 1), p. 152.
Siren 1950 (zie noot 4), p. 19.
53
Patrick Conner, ‘China and the landscape garden. Reports, engravings and misconceptions’, Art History
2 (1979), p. 433.
54
Honour 1961 (zie noot 1), p. 153.
55
Jacques 1990 (zie noot 14), p. 185.
52
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Afbeelding 2.5. Charles
Hamilton, Chinese brug,
ca. 1740, Painshill Park te
Surrey.

Afbeelding 2.6. Canaletto,
Walton bridge, 1754,
olieverf op doek, 48,8 x
76,7 cm, Dulwich Gallery
te Londen.

Afbeelding 2.7. Rotsen
in Painshill Park te
Surrey, ca. 1760.
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Sir William Chambers
De belangrijkste propagandist van de Chinese stijl in Engeland was Sir William Chambers (17231796). In 1748 begon Chambers aan zijn tweede reis naar Canton waar hij architecturale studies
maakte en proefde van de Chinese cultuur. Na zijn verblijf in China volgde hij een
architectuuropleiding in Parijs en reisde hij door Italië.56 In 1757 publiceerde hij in Engeland het
boek Designs of Chinese Buildings, furniture, dresses etc. opgedragen aan Augusta van SaksenGotha, prinses van Wales (zie afb. 2.8). De passages over de Chinese tuinen komen erg overeen
met de beschrijvingen van Attiret en zijn dus waarschijnlijk hierdoor beïnvloed:
‘Nature is their pattern, and their aim is to imitate her in all her beautiful irregularities’ 57
In 1757 kreeg hij van Augusta de opdracht voor het aanleggen van de tuinen in Kew. Hij
publiceerde in 1763 het boek Plans, elevations, sections and perspective views of the gardens and
buildings at Kew in Surrey, hierin bevonden zich illustraties van de gebouwen in Kew met daarbij
een korte beschrijving.58

Chambers presenteerde als eerste de Chinese architectuur op een serieuze wijze die eerst enkel
gebruikt werd voor de antieke architectuur. Hij kenmerkte de Chinese architectuur als origineel
en toonde verwantschap aan met de westerse klassieke architectuur. Zo maakte beide gebruik van
zuilen en was de ting vergelijken met een Griekse tempel. Hij gaf echter wel toe dat de Chinese
stijl inferieur was aan de antieke en minder geschikt was voor gebruik in Europa. Toch was het
volgens hem van belang om deze kennis te bezitten en deze toe te passen in uitgestrekte tuinen of
parken waar variëteit van belang was.59 Chambers gaf, net als Temple, aan dat het niet
gemakkelijk was om een tuin te ontwerpen naar Chinese stijl en dat dus niet bedoeld was voor
personen met weinig intellect.60 Maar in hoeverre kunnen de bevindingen van Chambers

56

Chambers werd geboren in 1723 te Gotenburg in Zweden. In 1740 trad hij in dienst van de Zweedse
oost Indische compagnie en maakte zijn eerste reis naar de Bengalen. Na zijn terugkomst in 1742 vertrok
hij in 1743 voor zijn tweede reis naar China. Hij kwam hier terecht in het Europese kwartier van Canton
waar hij verschillende maanden Chinese kunst en gewoontes observeerde. John Harris, Sir William
Chambers. Knight of the Polar star, London 1970, pp. 3-17.
57
Sir William Chambers in: Ge 1992 (zie noot 15), p. 112.
58
Siren 1950 (zie noot 4), p. 71.
59
Daarnaast kan het ook gebruikt worden in grote paleizen met meerdere appartementen en hier ook te
zorgen voor variëteit in de inrichting. Eileen Harris 1970 (zie noot 30), p. 145.
60
Joseph Downs, ‘The China trade and its influences’, The metropolitan museum of art bulletin 36 (1941)
p. 86.
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beschouwd worden als betrouwbare informatie over de Chinese tuin? Chambers beperkte zich
tijdens zijn bezoek aan China tot Canton, een zuidelijke provincie. Hij was er van overtuigd dat
er binnen de Chinese kunst maar weinig lokale verschillen waren en generaliseerde wat hij in
Canton zag voor heel China.61 Siren geeft aan dat de tuinen in China juist per regio verschillen
door diversiteit in klimaat.62 Ook zijn er geen aantekeningen die Chambers in China maakte
behouden gebleven en zijn er geen originele gebouwen bewaard gebleven die hij daar zag.63

Afbeelding 2.8. Chambers, Ontwerp voor een huis met twee verdiepingen en daarbij gelegen tuin, uit
Designs of Chinese buildings 1757.
Enkele jaren na zijn eerste publicatie zag hij de Chinese tuin niet meer als een reproductie van de
natuur maar als een vorm van schoonheid door het juiste evenwicht tussen kunst en natuur. Dit
verwoordde hij zijn publicatie Dissertation on Oriental Gardens (1772):
‘The scenery of a garden should differ as much from common nature as a heroic poem
from a prose relation’64

61

Eileen Harris 1970 (zie noot 30), p. 146.
Siren 1949 (zie noot 5), p. 4.
63
Ge 1992 (zie noot 15), p. 120.
64
Sir William Chambers in: Wittkower 1969 (zie noot 45), p. 189.
62
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Dit werk kon gezien worden als commentaar op een nieuw type landschapstuin die vanaf 1760
onder invloed van ‘Capability’ Brown (1716-1783) opkwam. Volgens Brown moest er meer
gekeken worden naar de natuurlijke eigenschappen van het terrein zonder het toevoegen van
kunstwerken.65 De populariteit van de Chinese tuin in Engeland was inmiddels dalende. Dit
zorgde ervoor dat de publicaties van Chambers weinig invloed hadden op de daadwerkelijke
tuinarchitectuur. Er zijn enkel drie gebouwen aan te wijzen die rechtstreeks afgeleid zijn van zijn
publicaties waarvan twee door hem zelf zijn opgericht. 66

De Chinese tuin in Engeland beleefde aan het einde van de achttiende eeuw een korte ‘Indian
Summer’ na de dood van ‘Capability’ Brown. In deze opleving speelde Humphrey Repton (17521818) een belangrijke rol. In 1804 ontwierp hij een Chinese tuin bij Woburn Abbey en in 1806
die bij het Koninklijke landgoed van Brighton (zie afb. 2.9). Daarnaast introduceerde hij in
Engeland een andere oosterse stijl gebaseerd op invloeden uit India.67

Afbeelding 2.9. Humphry Repton, Chinese tuin in Woburn, 1804, waterverf op papier.
65

Ibidem
Twee hiervan zijn ontwerpen van eigen hand: een tempel in Ansley (1769) en een brug (krafft on the
road to westminster), beide zijn niet bewaart gebleven. Het derde voorbeeld, een kopie van de to-ho uit
Canton, gebouwd in 1827 in Alton Towers door Robert Abraham is wel bewaard gebleven. Eileen Harris
1970 (zie noot 30) p. 147-148.
67
Honour 1961(zie noot 1), p. 161 en Patrick Conner, ‘The ‘Chinese garden’ in Regency England’,
Garden History 14 (1986), pp. 43-45.
66
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3 – De Chinese tuin verkeerd begrepen

O

m antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre de Chinese tuin in Engeland gezien
kan worden als een realistische weergave van de tuinen in China is het van belang om te

kijken hoe deze weerklank vond in het Engelse landschap. In hoofdstuk 2 is gebleken dat een
volledige Chinese tuin niet voorkwam in Engeland ook kan er getwijfeld worden aan de
realistische weergave van de Chinese tuinarchitectuur. Buiten Engeland stond de Engelse
landschapstuin beter bekend als le jardin Anglo-chinois. Al in de 18de eeuw kwam de discussie op
gang in hoeverre de Engelse landschapstuin verwant was aan de Chinese tuin. Vooral de Engelsen
zagen de nieuwe stijl van tuinieren als een Engelse uitvinding.
China en de Engelse landschapstuin
De verwantschap tussen de Engelse landschapstuin en de Chinese tuin werd vaak niet
aangenomen omdat men dacht dat er toentertijd in Engeland geen informatie over Chinese
tuinen aanwezig was. Thomas Gray (1716-177), een Engelse dichter, schreef hierover in een brief
uit 1763:
‘It is not forty years since the art was born among us; and it is sure, that there was nothing in
Europe like it, and as sure that we then had no information on this head from China’. 68
De filosoof Arthur Lovejoy (1873-1962) gaf Gray hierin geen gelijk; volgens hem was er wel
degelijk kennis over de Chinese tuin door de beschrijvingen van Sir William Temple.69 Ook
Hugh Honour gebruikt dit argument en denkt dat er te weinig informatie over de Chinese tuin
voor handen was toen de eerste Engelse landschapstuinen gerealiseerd werden. Daarnaast kwamen
de tuinen volgens hem eerder overeen met de afbeeldingen op de schilderijen van Salvator Rosa
en Claude Lorrain dan met Chinese tuinen en riepen enkel de gebouwen in Chinese stijl een visie
van China op.

70

Honour zag de Engelse landschaptuin als een voortvloeisel uit de semi-formele

tuin die weer voortkwam uit de formele tuin. Kunsthistoricus Horace Walpole (1717-1797)
haalde deze discussie ook aan in zijn boek On modern gardening (1780)en beschuldigde hier de
Fransen ervan dat ze de eer toekenden aan China in plaats van aan Engeland:

68

Thomas Gray in: Honour 1961 (zie noot 1), p. 143.
Lovejoy 1948 (zie noot 2), p. 118.
70
Honour 1961 (zie noot 1), p. 143.
69
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‘The French have of late years adopted our style in gardens; but choosing to be fundamentally
obliged to more remote rivals, they deny us half the merit, or rather originality of the invention,
by ascribing the discovery to the Chinese, and by calling our taste in gardening le gout AngloChinois.’71
De Romanschrijver Oliver Goldsmith (1730-1774) gaf in zijn boek The citizen of the world
(1760) aan dat Chinezen juist niet geassocieerd wouden worden met de ‘Chinese’ smaak in
Engeland. Zo liet hij zijn fictieve Chinese leerling, Lien Chi Altangi, verontwaardigd reageren op
Chinese tuinarchitectuur in Engeland. 72

De eerder genoemde Walpole zag de antieke auteurs als de uitvinders van de landschapstuin en
bedeelde hierin Kent een heldenrol toe.73 De kunsthistoricus Rudolf Wittkower (1901-1971)
dacht dat er wel degelijk een kans bestond dat Kent beïnvloed werd door de Chinese tuin bij het
ontwerp van zijn landschapstuinen, zoals die bij Chiswick House. Zijn opdrachtgever voor deze
tuin Lord Burlington was in het bezit van de gravures van Ripa.74 Hij dacht dat Kent de
overeenkomsten zag tussen de Chinese en de Romeinse tuinen waarbij die laatsten enkel
beschreven werden in de literatuur. In het boek The villas of the ancients (1728) beschreef Robert
Castell in opdracht van Lord Burlington de verschillende wijzen waarop de Romeinen hun tuinen
aanlegden met behulp van brieven van Plinius de jongere. De eerste wijze bestond uit het
willekeurig planten van bomen en planten maar uit onvrede over het resultaat stapten de
Romeinen volgens Castell over op de tweede manier, de formele tuin. De derde wijze was een
combinatie van de eerste twee manieren om zo een ‘imitatie van de natuur’ te bereiken. Hierbij
werd gebruik gemaakt van kunst maar bleef de onregelmatigheid bewaard. Castell gaf aan dat dit
toegepast werd in de tuin van Plinius maar ook in tuinen in China.75 Door de gravures van Ripa
kon een visueel beeld geplaatst worden bij deze beschrijvingen en gebruikt worden als bevestiging
van de interpretatie. Op deze manier zijn de Engelse tuinen tussen 1720 en 1740 volgens
Wittkower wel beïnvloed door China ondanks dat de tuinarchitectuur overwegend klassiek was.
Hij dacht dat op deze wijze de manier van tuinieren in de vrije samenleving van het republikeinse
71

Horace Walpole in: Ge 1992 (zie noot 15), pp. 123-124.
Ibidem
73
Jacques 1990 (zie noot 14), p. 187.
74
Gray 1960 (zie noot 31), p. 42.
75
Wittkower 1969 (zie noot 45), p. 184.
72
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Rome gelijk gesteld kon worden met die in China waar een soort gelijke ideale, sociale
omstandigheden aanwezig waren. 76

Maar in hoeverre konden de gravures van Ripa gezien worden als een realistische presentatie van
de Chinese tuin? Rinaldi geeft aan dat de etsen van Ripa door Europeanen anders geïnterpreteerd
konden worden op het gebied van bijvoorbeeld schaduwwerking en perspectief.77 Hierbij geeft ze
niet aan dat de Chinese kunstenaars ook met een ander doel voor ogen werkten dan hun
Europese collega’s. In Europa zorgde de wens voor natuurgetrouwheid dat geschilderde
landschappen

gezien

konden

worden

als

realistische

zichten.

In

de

Chinese

landschapsschilderkunst is het doel echter niet om fysieke gelijkenis te bereiken.78 Dit werd
beschreven door Chiang Hsing-yu in zijn boek “The Chinese Hermits and the Chinese Culture
(1947)”:
‘Physical likeness was not only unsought but simply dismissed as unworthy (..) in a painting,
among thousands of trees not a single stroke is for a real tree.’79
We moeten ons dus afvragen in hoeverre de originele houtsneden van Chinese hand overeen
kwamen met het daadwerkelijke landschap in Jahol. En dus de gravures van Ripa een getrouwe
weergave gaven van de Chinese tuin. In de literatuur wordt er gespeculeerd over de invloed van
de gravures van Ripa op de Engelse landschapstuin. Over de illustraties die het reisverslag van
Nieuhof verlichtten wordt echter geen woord gerept. David Jacques benadrukt in zijn artikel, ‘On
the supposed Chineseness of the English landscape garden’ (1990), het feit dat de gravures van Ripa
gezien kunnen worden als de eerste visuele bronnen maar voegt wel een afbeelding toe van
rotspartijen uit het boek van Nieuhof (zie afb. 3.1). In het bijschrift van deze afbeelding geeft hij
aan dat deze gravure de bouw van de grotto in Painshill heeft geïnspireerd, maar in de tekst wordt
niet naar de gravures van Nieuhof verwezen. Waarschijnlijk is het boek van Nieuhof in de
vergetelheid geraakt na haar populariteit aan het einde van de zeventiende eeuw. Onderzoek

76

Op dezelfde wijze werden volgens Wittkower de schilderijen van Claude Lorrain en Poussin gezien als
een bekrachtiging hiervan. Wittkower 1969 (zie noot 45), pp. 186-187.
77
Rinaldi 2005 (zie noot 13), pp. 236-237.
78
Chiang Hsing-yu, the Chinese hermits and the Chinese culture, shanghai 1947, pp. 77-78.
79
Chiang Hsing-yu in: Hsing-yu 1947 (zie noot 78), p. 77.
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hierna is dus gewenst vooral na de vondst in de jaren tachtig van het originele manuscript in
Parijs door Leonard Blussé, een historicus aan de universiteit van Leiden.80

Afbeelding 3.1. Gravure naar de tekeningen van
Johan Nieuhof, origineel uit An embassy to China
1669.

Vergeten elementen?
Een element dat van groot belang is in de Chinese tuin maar niet terug te vinden is in de westerse
variant is de open galerij of langfang. Deze overdekte loopgangen verbonden paviljoenen en
poorten met elkaar maar functioneerde ook als afbakening. Attiret besprak deze corridors ook en
was verbaasd over het feit dat ze niet in een rechte lijn liepen maar verschillende omwegen
maakten.81 Door de afwezigheid van deze galerijen in Engeland kunnen de bruggen aldaar als een
autonoom element gezien worden terwijl ze in de Chinese tuin één geheel vormen met de overige
architectuur.82 In China had, anders dan in het westen, de decoratie van de paden ook een
doelmatige functie. Deze veranderden namelijk van structuur als de omringde tuin ook van
gedaante veranderde.83

80

Blussé 1987 (zie noot 27), pp. 61-63.
Keswick 2003 (zie noot 6), pp. 152-153.
82
Idem, pp. 154-159.
83
Idem, pp. 159-160 en Cheng 1988 (zie noot 12), pp. 99-104.
81
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De tuin als een spiegel van de natuur?
Dat kunst zich bezig moest houden met het imiteren van de natuur werd al beschreven in de
oudheid zoals in de werken van Plato en Aristoteles. In het midden van de achttiende eeuw werd
de Chinese tuin gezien als een weerspiegeling van de natuur. Maar kon de Chinese tuin wel op
deze manier gezien worden? Addison is de eerste die de Chinese tuin ‘natuurlijk’ noemt:
‘The works of nature are more pleasant tot the imagination than those of art’84
Chinese tuinders wilden echter niet de uiterlijkheden van de natuur imiteren maar het wezenlijke
ervan. Dit wordt in het boek The crafts of the gardens door Ji Cheng als volgende beschreven:
‘Als je het ware in je hebt als je iets imiteert, word de imitatie waar.´85
De Chinese tuin werd eerder gezien als een microkosmos van het universum. Ditzelfde is terug te
zien in Chinese landschapsschilderkunst waarbij het doel ook niet de imitatie van de natuur is.86
Ook Siren gaf aan dat de Chinese tuin gezien moest worden als een expressie van artistieke ideeën
en concepten die voortkwamen uit het innerlijke gevoel voor de natuur.87

De Chinese tuin werd in Engeland dus op een andere wijze opgevat dan dat in China bedoeld
was. Volgens Liangyan Ge geeft in zijn artikel, ‘On the eighteenth-century English misreading of
the Chinese garden’(1992) twee redenen voor het feit dat in Engeland de Chinese tuin ‘verkeerd’
begrepen werd. De eerste is dat informatie over de Chinese tuin niet precies en adequaat was. De
tweede, meer belangrijke, reden was het cultuur verschil tussen China en Engeland. Zo werd
volgens Ge de Oriëntale kunst juist geapprecieerd omdat men dacht dat deze aansloot bij de
westelijke normen. Zo was de imitatie van de natuur al eeuwen het belangrijkste criterium voor
kunst en zorgde dit ervoor dat de Engelsen de Chinese tuin zagen met vooraf bepaalde
verwachtingen. Ge geeft aan dat enkel de verkeerd begrepen versie van de Chinese tuin
geaccepteerd kon worden in Engeland en ze hun eigen normen en waarden hierin konden terug
vinden.88 Hugh Honour denkt dat de Chinoiserie in het westen geen poging was om China te
imiteren maar dat het gezien moet worden als een Europese stijl met visioenen van een verre,

84

Joseph Addison in: Connor 1979 (zie noot 53), pp. 61-63.
Ji Cheng vertaald uit: Cheng 1988 (zie noot 12), p. 107. ‘If you have the real thing within you when you
make the imitation, the imitation that you make will become real’
86
Ge 1992 (zie noot 15), pp. 116-117.
87
Siren 1949 (zie noot 5), p. 3.
88
Ge 1992 (zie noot 15), pp. 119-125.
85
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fantasievolle wereld.89 Ik denk dat Hugh Honour gelijk heeft en de Chinese stijl inderdaad werd
gezien als een prettige frivole afwisseling op de strakke klassieke tempels. Een correcte imitatie was
door het gebrek aan informatie echter ook onmogelijk. Men kan zich afvragen of men wel naar
een juiste imitatie had gestreefd als men wel de juiste informatie voor handen had gehad.

89

Honour 1961 (zie noot 1), p. 1.
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Conclusie

D

e Hoofdvraag van dit artikel was in hoeverre de Chinese tuin in Engeland een realistisch
beeld gaf van de tuinen in China. Informatie werd hoofdzakelijk overgeleverd via

Jezuïeten en ambassadeurs omdat slechts deze groepen toegang kregen tot de tuinen in China.
Deze informatie werd in Europa anders geïnterpreteerd omdat de ingewikkelde structuur van de
Chinese tuin moeilijk in woorden was uit te leggen. Was de informatie aangevuld met
afbeeldingen dan werden deze laatsten weer met een ander oog bekeken wegens het verschil in
kunstopvattingen tussen Oost en West.

In Engeland werden geen complete Chinese tuinen gerealiseerd. De gebouwen, die in grote
tuinen werden opgetrokken, waren hoofdzakelijk in klassieke of gotische stijl. Werd een
bouwwerk in Chinese stijl gerealiseerd, dan bestond dit uit een westerse structuur die 'beplakt'
was met fantasierijke oosterse ornamenten. Chambers was de eerste persoon die de Chinese
architectuur op een serieuze wijze behandelde maar inmiddels was de rage voorbij en hij heeft
daarom maar weinig invloed gehad.

Al in de achttiende eeuw werd de discussie gevoerd in hoeverre de Engelse landschapstuinen
verwant waren aan de tuinen in China. Die verwantschap werd vaak niet aangenomen omdat
men dacht dat er toentertijd in Engeland geen informatie over Chinese tuinen aanwezig was. In
1692 was echter al de beschrijving van Temple voorhanden. Wittkower was echter van mening
dat gedurende de eerste decennia van de achttiende eeuw de structuur van de Engelse
landschapstuin mede bepaald werden door de tuinen in China. In die tijd zag men het klassieke
Rome als haar grote inspiratiebron maar van de tuinen uit die tijd restten maar enkele vage
beschrijvingen. De Chinese tuin, afgebeeld op Ripa's gravures werden gezien als een bevestiging
voor de interpretatie van die klassieke teksten.

In Engeland werd de Chinese tuin gezien als een imitatie van de natuur, iets dat als een belangrijk
criterium gezien werd in de westerse kunst. Het doel van de tuin in China was echter niet het
imiteren van de natuur maar het innerlijke gevoel van de natuur overbrengen. Engeland begreep
de tuin verkeerd door het verschil in cultuur en onjuist verkregen informatie.
29
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Men kan dus zeggen dat de Chinese tuin in Engeland geen realistisch beeld gaf van de tuinen in
China. De tuin werd aangepast aan de eigen waarden en normen. Daarnaast zorgde ‘ruis’ ervoor
dat de bronnen vanuit China verkeerd begrepen of geïnterpreteerd werden. Waarschijnlijk kon
ook enkel deze aangepaste versie in Engeland aarden. De Chinese tuin kon dus, net zoals bij de
opera The Fairy Queen, slechts gezien worden als een decorstuk rond het Engelse landhuis.
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Fiene Leunissen

Verantwoording afbeeldingen
Inleiding


Afbeelding 0.1 Titelpagina van de opera Fairy Queen door Henry Purcell, uitgegeven in 1692.
Foto: Wikipedia <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/The_FairyQueen2.gif/441px-The_Fairy-Queen2.gif> (17 juni 2013).



Afbeelding 0.2. Confucius, bladzijde uit Confucius Sinarum Philosophus, Parijs 1687. Foto:
website beyond Ricci <http://ricci.bc.edu/files/styles/thumbnail/public/books/Kong2cropped.jpg?itok=rzuJipHE> (17 juni 2013).

Hoofdstuk 1


Afbeelding 1.1. De aankomst van Marco Polo aan het hof van Genghis Khan, miniatuur uit
Livres des merveilles, eerste helft 15de eeuw, Nationale Bibliotheek te Parijs. Foto: website
newsbeast.gr <http://www.newsbeast.gr/files/1/2013/03/22/marcpolo/marcpolo9.jpg> (17
juni 2013).



Afbeelding 1.2. Nicolas Trigault, titelblad van De Christiana expeditione apud Sinas,
Augsburg, 1615, gravure. Foto: Bianca Maria Rinaldi, The Chinese garden in good taste. Jesuits
and Europe’s knowledge of Chinese flora and art of garden in 17th and 18th Centuries, München
2006, p. 209.



Afbeelding 1.3. Labyrint bij ‘Europees’ paleis in de keizerlijke tuinen van Changchunyuan,
1783, gravure.Foto: Bianca Maria Rinaldi, The Chinese garden in good taste. Jesuits and
Europe’s knowledge of Chinese flora and art of garden in 17th and 18th Centuries, München
2006, p. 209.



Afbeelding 1.4. Matteo Ripa, zicht op Jehol, 1713, kopergravure, 30,48 x 34,92 cm. Foto:
Basis Gray, ‘Lord Burlington and father Ripa’s Chinese engravings’, The British Museum
Quarterly 22 (1960), p. 43.



Afbeelding 1.5. Shên Yü, zicht op Jehol, 1712, houtsnede, 27,69 x 30,23 cm. Foto: Basis
Gray, ‘Lord Burlington and father Ripa’s Chinese engravings’, The British Museum Quarterly
22 (1960), p. 43.
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Hoofdstuk 2


Afbeelding 2.1. Sir William Chambers, Huis van Confucius naar ontwerp van Joseph Goupy
uit ca. 1745, uit Chambers, Views of the gardens and buildings at Kew (1763). Foto: Osvald
Siren, China and gardens of Europe of the eighteenth century, New York 1950, p. 72.



Afbeelding 2.2. Chinese vissershut, in opdracht van George Anson,1747, Shugborough park te
Staffordshire. Foto: website treasure hunt
<http:/nttreasurehunt.files.wordpress.com/2012/07/961138.jpg> (17 juni 2013).



Afbeelding 2.3. Interieur Chinese vissershut, 1747, Shugborough park te Staffordshire. Foto:
Blog East India Company at home <http://blogs.ucl.ac.uk/eicah/files/2013/04/ChineseHouse-interiorSAM_0050.jpg> (17 juni 2013).



Afbeelding 2.4. Gebroeders Halfpenny, model van een alkoof in Chinese stijl, 1750. Foto:
Osvald Siren, China and gardens of Europe of the eighteenth century, New York 1950, p. 19.



Afbeelding 2.5. Charles Hamilton, Chinese brug, ca. 1740, Painshill Park te Surrey. Foto:
flickr <http://farm7.staticflickr.com/6113/6255579760_f33e45af0b_o.jpg>



Afbeelding 2.6. Canaletto, Walton bridge, 1754, olieverf op doek, 48,8 x 76,7 cm, Dulwich
Gallery te Londen. Foto: flickr
<http://farm8.staticflickr.com/7265/6977103044_2cbbcbe540_h.jpg> (17 juni 2013).



Afbeelding 2.7. Rotsen in Painshill Park te Surrey, ca. 1760. Foto: website Panoramio
<http://static.panoramio.com/photos/large/36678618.jpg> (17 juni 2013).



Afbeelding 2.8. Chambers, Ontwerp voor een huis met twee verdiepingen en daarbij gelegen
tuin, uit Designs of Chinese buildings 1757. Foto: blog Bibliodyssey
<http://photos1.blogger.com/blogger/1717/1584/320/China%20e.jpg> (18 juni 2013).



Afbeelding 2.9. Humphry Repton, Chinese tuin in Woburn, 1804, waterverf op papier. Foto:
Patrick Conner, ‘The Chinese garden in Regency England’, Garden History 14 (1986), p 42.

Hoofdstuk 3


Afbeelding 3.1. Gravure naar tekeningen van Johan Nieuhof, origineel uit An embassy to
China 1669. Foto: David Jacques, ‘On the supposed Chineseness of the English landscape
garden’, Garden History 18 (1990), p. 185.
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