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De mens heeft altijd al een fascinatie voor nieuwe bomen, heesters en
planten gehad. En die honger naar exotische gewassen werd ingevuld,
maar ook aangewakkerd door onder andere ontdekkingsreizen, overzeese kolonies en de inzet van plantenjagers. Twee exoten die veelvuldig op de buitenplaatsen werden gevonden, worden in het navolgende
naar voren gebracht. De ene vinden we in iedere groentewinkel en
anders wel in blik, de andere kent iedereen, al dan niet uitgebloeid, van
Zuid-Europese vakanties. Beiden nu haast alledaags, maar vroeger o
zo bijzonder.

De meest algemeen bekende fascinatie is
die voor de in 1496 door Columbus vanuit Guadeloupe naar Europa gebrachte
ananas. In warme gebieden bleek de plant
eenvoudig te stekken en de soort werd
dan ook over de hele wereld verspreid. De
ananasvrucht kweken bleek echter veel
lastiger. Met de opkomst van verwarmde
kassen, een niet-verwarmde oranjerie
was niet afdoende, kwam succes in het
vizier. De amateurbotanicus Agnes Block
had als eerste succes. Op de buitenplaats
Vijverhof te Nieuwersluis lukte het haar
om een vruchtdragende Surinaamse ana6
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nas tot bloei te brengen. Dit liet ze vereeuwigen in een familieportret van de hand
van de Amsterdamse schilder Jan Weenix.
Het portret laat Agnes, haar tweede man
Sybrand de Flines en haar twee stiefdochters zien, met in een hoek van het portret
haar exotische bloeiende ananasplant.
Prestige straalt van portret en vrucht af.
Status die ook naar voren komt op het
bekende schilderij met koning Charles
II van Engeland die een ananas in ontvangst neemt van zijn tuinman John
Rose, uit circa 1675, toegeschreven aan de
Nederlandse schilder Hendrick Danckerts.

De vrucht stond symbool voor gastvrijheid. En het moge duidelijk zijn dat deze
vrucht exquis, zeldzaam en kostbaar was
en daarmee een teken van welvaart en
prestige vormde.
Een andere plant die door de eeuwen heen
tot de verbeelding sprak was de Agave
americana. De plant is afkomstig uit
Midden-Amerika, de oude naam ‘Aloë uit
de West-Indien’ duidt hier al op. Andere
namen waren ‘Amerikaansche Aloë’,
‘Aloë met stekende bladen’ en honderdjarige aloë. De plant werd al als bijzon-

Tegenwoordig is de toenmalige obsessie voor die
planten nauwelijks voorstelbaar
der ervaren door de grote bladrozetten
met zeer langwerpige dikvlezige bladen
met stekelige randen en punt. Elke rozet
bloeit slechts eenmaal, daar waar deze van
nature voorkomt na acht tot twintig jaar,
en sterft na het rijpen van de vruchten af.
Maar de plant werd vooral als bijzonder
ervaren door de bloeistengel die in twee

tot drie maanden tot meerdere meters
uitgroeit. Aan deze stengel groeien vertakkingsarmen en iedere arm is bezet met
trossen bloemen.

zouden bij het opengaan een knal als een
kanonschot geven en de groeisnelheid van
de bloeistengel werd overdreven (deze is
en blijft overigens indrukwekkend).

De bloei van deze plant leidde tot allerlei
wonderlijke verhalen. De plant zou pas na
of om de honderd jaar bloeien, de bloemen

In het zuiden van Europa gedijt de plant
wel, maar ten noorden van de Alpen ligt
dat anders, daar was voor de overwintearcadië
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ring een oranjerie eigenlijk onmisbaar.
Daarnaast kwam de plant in onze streken
slechts sporadisch tot bloei; het adjectief
honderdjarig had de plant dan ook niet
zonder reden. Hoewel een andere uitleg
het zag als een excuus voor tuinbazen die
deze plant niet tot bloei konden brengen.
De eerste vermelding is in 1561, in de
botanische tuin van Padua (Italië) en het
eerste bloeiende exemplaar zou die van de
hertog van Toscane in 1580 zijn geweest.
Carolus Clusius, van 1593 tot 1609 hoogleraar kruidkunde te Leiden, vermeldt
in zijn geschriften dat deze plantensoort
in verschillende tuinen voorkwam, dus
mogelijk ook in de Hortus Medicus te
Leiden. Ook schrijft hij dat hij vernomen
had dat uit het hart der bladen ‘eene steng
te voorschijn treedt, zoo dik als een arm en
zo groot als eene kleine lans’. Hij had dit
vernomen, dus nooit persoonlijk gezien;
wat de zeldzaamheid van een bloeiend
exemplaar maar bevestigt.
In 1698 bloeide de Leidse agave. Plaatsnijder
Van Swijnen sneed een plaat ten behoeve
van een fraaie kopergravure die soms ook
nog eens ingekleurd werd. Een navolger
is de plaatsnijder Delfos. Hij maakte een
kopergravure van de 1757 bloeiende 115 jaar
oude aloë van Jac. Schuurman Stekhoven,
bloemist te Leiden. De uiteindelijke hoogte
van betreffende bloeistengel moet ongeveer 21 Rijnlandse voet of te wel zo’n 6,5
meter zijn geweest en de bloeistengel had
ruim dertig bloemtakken. De plant haalde
meermaals de toenmalige kranten. Zo vermeldt de Haerlemse Courant dat prinses
Carolina op weg van Soestdijk naar Den

Haag een kijkje bij de bloeiende aloë nam.
Berichtgeving in de kranten is overigens
iets wat door de eeuwen heen plaatsvond,
tot vandaag de dag toe. Daar waar bloei van
een agave aanstaande is, kondigde de krant
dit aan. In een of meer vervolgberichten kon
men de groei en uiteindelijke bloei volgen
en eenieder werd vaak uitgenodigd om een
kijkje te gaan nemen; ‘dagelyks komen veele
voornaame heeren en dames die plant zien’
viel in 1757 te lezen.

kruidtuin der Leidsche hoogeschool.
Om de waarnemingen te kunnen doen,
werd aan een zijde van de plant een stelling geplaatst. Met een maatstok in halve
Nederlandse duimen, een thermometer,
een psychrometer (of hygrometer) en een
barometer werden groei en omstandigheden tweemaal daags vastgelegd. De cijfers
werden in een keurige tabel gepubliceerd
en naar een relatie tussen omstandigheden en groei werd gezocht.

In de negentiende eeuw ging dat volgen
gepaard met het vastleggen van allerlei
feiten. Zo publiceerde Willem Hendrik
Vriese, hoogleraar in de kruidkunde en
directeur van de academietuin van de
Leidsche Hoogeschool, in 1847 het boekje
Voorloopige mededeeling omtrent eene
bloeijende Agave americana L. (dusgenaamde honderdjarige aloë), in den

Bij de particuliere buitenplaatseigenaar,
en zeker bij de hortus, maakte de agave
vaak onderdeel uit van een veel grotere
collectie aan exotische planten. Zo’n eigenaar was bijvoorbeeld Willem Cornelis
Mary de Jonge van Ellemeet, vanaf 1839
woonachtig op de buitenplaats Overduin
bij Oostkapelle. Hij bouwde en bezat
decennia lang een grote agaven-, cacteeën-, orchideeën- en warme kas- en
bladplantenverzameling en zijn park
vormde dan ook een verzamelplaats en
expositieruimte. Zijn agavencollectie
werd als een van de meest complete in
Europa gezien. Er was sprake van de naar
hem vernoemde Agave Ellemeetiana en
de op Overduin gedetermineerde Agave
splendens ‘Jacobi’. In 1872 bloeide een van

De plant had toen een hoogte van 7,225 meter
bereikt en bezat 38 armen en 8862 bloemknoppen
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De bloei van deze plant leidde tot
allerlei wonderlijke verhalen

de agaven, de vijf meter lange bloeistengel
bewaarde De Jonge van Ellemeet vervolgens in zijn werkkamer. In 1873 werden
zijn plantencollecties met weinig succes
geveild en in 1875 is vermoedelijk zo goed
als alles naar de diergaarde te Rotterdam
overgebracht.
Lopende de tweede helft van de negentiende eeuw werd de bloeiende agave niet
alleen in tekening en met waarnemingen
vastgelegd, maar ook in foto’s. Een buitenplaatseigenaar die dit liet doen was
Mr. Engelbert Antoine de Roo, heer van
Westmaas en Group (nabij Dordrecht).
De in Dubbeldam bij Dordrecht geboren
De Roo van Westmaas trouwde in 1849
in Rheden met zijn volle nicht Henriette
Robertine Castendijk, eveneens afkomstig
uit Dordrecht. In 1857 nam De Roo van
Westmaas de buitenplaats Daalhuizen
te Velp (Gelderland) over van Mr. Gerard
Jacobus van Hasselt. Hij zal met Velp
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en omgeving bekend zijn geraakt door
zijn schoonouders die aldaar de buitenplaats Ommershof bezaten. De Roo
van Westmaas liet het bestaande huis
Daalhuizen afbreken en op dezelfde plaats
een nieuw landhuis met stalgebouw
optrekken. Vervolgens vestigde het echtpaar zich in 1859 op Daalhuizen. Twee jaar
eerder was De Roo van Westmaas op eigen
verzoek eervol ontslagen als plaatsvervangend kantonrechter te Dordrecht, in Velp
stond hij te boek als advocaat.
Ook het park onderging veranderingen,
aan de Daalhuizerweg kwam een oranjerie en later verrees er nog eens een dubbele tuinmanswoning. Die gebouwen
wijzen al op de grote liefhebberij van De
Roo van Westmaas: planten en bomen. In
het park stonden bijzondere soorten en
de oranjerie huisvestte zeldzame orchideeën, cactussen en varens. Onderdeel
van zijn collecties was een agave, in 1855

als zijscheut van een ‘moederplant’ in een
eigen plantenkuip geplant. In 1874 werd
de agave als test in de volle grond gezet.
Dit gaf de wortels veel meer ruimte en
moest tot een grotere en forse plant leidden. Overwintering in de oranjerie was nu
echter niet langer mogelijk en de bescherming tegen vorst en te veel vocht vroeg
daarom veel meer aandacht. Vanaf half
oktober werd de agave omgeven door een
kas waarin niet gestookt werd. De kas had
dubbele wanden met turfmolm en was op
het zuiden met glasramen gedekt.
In 1866 kwam de agave van Daalhuizen tot
bloei. In de hortus te Leiden bloeide er die
zomer eveneens een. De Roo van Westmaas
onderhield blijkbaar contact met de hortus;
beiden noteerden iedere dag de buitentemperatuur en de lengte en aanwas van
de bloeistengel. Ook de omtrek, het aantal
bloeitakken en de hoogte waarop de eerste
arm zat werden genoteerd. Om de drie, vier

weken rapporteerde De Roo van Westmaas
de waarnemingen in het tuinbouwblad
Sempervirens. Ter vergelijking werden voor
beide exemplaren de cijfers per dag in tabellen gepubliceerd. Het Leidse exemplaar was
uiteindelijk 0,6 meter hoger, had zes armen
meer, maar veel minder bloemen. De aanwas per dag was groter bij hogere temperaturen, was de niet verrassende conclusie.
Om de uiteindelijk meer dan zeven meter
hoge plant van voet tot top in detail te kunnen bekijken liet De Roo van Westmaas een
hoge houten stellage bouwen. De stengelgroei viel na 31 augustus stil, de plant had
toen een hoogte van 7,225 meter bereikt
en bezat 38 armen en 8862 bloemknoppen.
De bloemen kwamen vervolgens, van de
onderste armen af, tot bloei, tot de laatsten laat in oktober; de vruchten vielen af en
het zaad kwam niet tot rijpheid. Vele honderden bezoekers waren een kijkje komen
nemen, aldus het laatste verslag van De
Roo van Westmaas.
De Roo van Westmaas stierf in 1902,
zijn collecties losten spoorloos op in de
geschiedenis. Vanaf 1947, na de bouw van
huis Dordtwijck op het westelijke deel van
Daalhuizen, raakte het landgoed steeds
verder versnipperd. De oranjerie werd na
de Tweede Wereldoorlog afgebroken en
huis Daalhuizen met koetshuis volgde
in 1966. De kern van de voormalige buitenplaats werd in 1982 door de gemeente
Rheden aangekocht, park-herstelwerkzaamheden volgden en in 1987 werd het
als openbaar park Daalhuizen opengesteld.
Van de buitenplaats op haar hoogtepunt
resteert al met al slechts een klein deel, van
de exotische plantencollecties niets, maar
van de bloeiende agave gelukkig nog een
serie prachtige foto’s die indrukwekkend
zijn door de lengte van de bloeistengel,
maar met name ook de grootse stellage
om de plant van voet tot top van dichtbij
te kunnen bekijken.

Vele honderden bezoekers waren
een kijkje komen nemen
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