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- perzische erfenis -

In de ruïnes van het voormalige paleis van Cyrus 
de Grote, in het zuiden van het huidige Iran, 
zijn deze elementen, restanten van colonnades 
en uit steen gehouwen smalle waterkanalen en 
kleine vierkante vijvers, nog steeds te zien. Het 
 Perzische Rijk werd uiteindelijk overwonnen, maar 
het  succesvolle concept van het verweven van 
architectuur en tuincultuur overleefde de val en 
kon zich zowel oost- als westwaarts verspreiden.
Dat het concept steeds omarmd en toegepast 
werd, bewijzen de opgravingen in Pompeï (Italië) 
uit de eerste eeuw en de gerenoveerde Mogul-
tuinen in India en Pakistan uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. De islamitische cultuur, vanaf 
de zevende eeuw, heeft het concept verder verfijnd 
en rondom de Middellandse Zee verspreid. Niet 
onbelangrijk hierbij was het feit dat een omsloten 
tuin; sereen, vredig en rijk aan water en vruchten, 
als voorportaal van het paradijs werd gezien. 

Structurele elementen
Ook het heilige getal van vier, zoals de wind-
streken, diende als leidraad bij het ontwerp. 
Als basisindeling werd de ruimte door middel 
van smalle waterlopen en paden in vier gelijke 
vierkanten verdeeld, met in het midden een 
vijver met plateau, waarop vaak een paviljoen is 
opgericht. Dit concept is in de loop van de eeuwen 
geëvolueerd. De patronen werden gevarieerder, 
maar de rechtlijnigheid en de strenge symmetrie 
bleven behouden, evenals de centrale wateras 
met het hoofdgebouw en de toegangspoort aan 
de twee einden. In langwerpige ruimtes werd de 
vierdeling gereduceerd tot één hoofdas, met een 
ondergeschikte dwarsas. Water bleef de hoofdrol 
spelen.
De integratie van water binnen en buiten de 
 gebouwen diende zowel voor verkoeling en 
 versiering als voor irrigatie. De smalle  waterlopen 
werden afgewisseld met spiegelende wateropper-
vlakken. Met hoogteverschillen tussen de  vijvers 

werden de vele facetten van bewegend water 
 gebruikt, van watervalletjes tot waterspuwers en 
fonteinen. Sierlijk en subtiel, nooit opzichtig. De 
paden, verhard met steen of steenslag, liepen 
aan weerszijden van de waterelementen, meestal 
iets verhoogd ten opzichte van de omringende 
beplanting. Tussen de gebouwen, evenwijdig aan 
de hoofdas, zorgden rijen bomen, hoofdzakelijk 
 cipressen en fruit-, voor schaduw en beslotenheid. 

Invloed op moderne tuinarchitectuur
De ruimtelijke basisstructuren van de Perzische 
tuin zijn ook terug te vinden in de tuinarchitectuur 
van nu. In Nederland is water nooit weggeweest 
uit de tuinontwerpen, maar door de innovatieve 
ontwikkeling van vijverfolie kreeg het toepas-
sen van architectonische waterelementen in de 
 hedendaagse tuin een enorme impuls.
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw waren de 
rechtlijnige ontwerpen met strakke vijvers en 
speelse symmetrie van Arend Jan van der Horst 
ongekend populair. Later heeft het fenomeen 
 minimalistische tuinen aan populariteit  gewonnen 
in het stedelijk gebied. Met name de karakteris-
tieke ontwerpen van Dick Beijer, bestaande uit een 
rechthoekige vijver in de visuele hoofdas van de 
woning, omzoomd met looppaden van steensplit 
en beplant met bomenrijen aan weerszijden van 
het water, is een concept dat rechtstreeks naar de 
Perzische traditie is terug te leiden. 

Water is onmisbaar in de tuinen van warme 
 klimaten. In ons koele en vochtige weertype is 
het een puur sierelement. Minimalistisch of 
ornamentaal, klein of groot van oppervlak, de 
rechtlijnige vijvervormen kunnen op een lange 
architectuurgeschiedenis terugkijken. En hoewel 
het idee vijfentwintighonderd jaar oud is, is het 
concept anno 2016, om beschermd en plezierig 
te kunnen werken, verpozen en ontspannen in de 
buitenlucht, nog steeds springlevend.

De invloed van de tuinkunst uit de oudheid rond de Middellandse zee en in het Midden-Oosten is nog duidelijk zichtbaar in de 
hedendaagse tuinarchitectuur. Het idee om een omsloten tuin en de woonvertrekken in elkaar te integreren, is duizenden jaren 
oud, en wordt aan Cyrus de Grote, de stichter van het Perzische Rijk, toegeschreven. Niet alleen het idee, om de binnen- en 
buitenruimte architectonisch met elkaar te verbinden was nieuw, maar ook het idee hiervoor waterelementen te gebruiken en 
deze tegelijkertijd een rol als centrale versiering toe te kennen.
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Boven: Patroon uit de tuin van Taj Mahal, Agra India.

Links: Schematische weergave van een omsloten Perzische tuin.

Onder: Patroon uit de tuin van Humayuns tombe, Delhi India.
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