
Aan the Central Garden is maar liefst vijf jaar gewerkt 

a  WERELDBOL 

The Getty Center, Brentwood, 
Los Angeles, California 
In de Wereldbol is stil gestaan 

bij verzamelaars en naamge.- 

vers van bolgewassen. Hierbij 

zijn ook plantentuinen uit bin-

nen- en buitenland de revue 

gepasseerd. In de komende 

afleveringen sta ik stil bij tui-

nen in binnen- en buitenland 

die ik in de loop van de jaren 

heb bezocht: wat is er te zien 

aan bolgewassen, aangevuld 

met een stukje geschiedenis. 

Tekst en fotografie: Peter Knippels 

The Getty Center is een van de twee loca-
ties van het J. Paul Getty Museum. Het 
museum vindt zijn oorsprong in de 

persoonlijke verzameling van Jean Paul Get-
ty (1892-1976). Deze industrieel en olieba-
ron sticht in 1953 in zijn huis het J. Paul Getty 
Museum. Het museum was en is bekend door 
de vele bekende werken van grote schilders 
uit alle perioden: van Rubens, Titian, Van Dyk, 
Rembrandt tot Van Gogh, Renoir, Monet en 
Gaughin. En dan vergeet ik de foto- en tekenin-
genverzamelingen en de beeldhouwwerken. 
Het Getty Center is in 1997 geopend en bestaat 
uit verschillende gebouwen waarvan een 
aantal is ingericht als tentoonstellingsruim-
te. Architect van het complex is Richard Mei-
er die in Nederland het stadhuis in Den Haag 
heeft ontworpen. Bij een bezoek kun je eigen-
lijk kiezen: het complex bekijken of de collec-
ties bekijken. De werken zijn gerangschikt naar 
periode en stroming, maar hier geen zaal met 
impressionisten, maar een gebouw van ver-
schillende verdiepingen vol met werken van 
deze stroming. Vanuit de gebouwen heb je 
een mooi uitzicht vanuit het noorden op Los 
Angeles. Ik wil hier stilstaan bij twee tuinen die 
onderdeel van het Getty Center zijn. 

LANDSCAPE PROJECTS 
In het zuiden van het complex is de Cactus 
Garden. In deze tuin staan verschillende cac- 

tus-en Agavesoorten die natuurlijk in het zuid-
westen van de VS voorkomen, waaronder de 
bolcactus Echinocactus grusonii, Opuntia stric-
ta en Agave americana. De cactussen lijken wil-
lekeurig geplant te zijn, maar dat lijkt me sterk. 
Het oogt als een natuurlijk tafereel. Op de ach-
tergrond van de tuin de skyline van het zuid-
westelijk deel van Los Angeles. 
Tussen de gebouwen ligt aan de zuidelijke rand 
The Central Garden. The Central Garden is 
een ontwerp van Robert Irwin en is 12.400 ni2  
groot. Irwin is in de VS beroemd door de door 
hem ontworpen 'landscape projects Het zijn 
niet zomaar tuinen of parken die hij aanlegt, 
maar concepten met een verhaal. Dat geldt ook 
voor The Central Garden die de ruimte tussen 
de gebouwen en de omgeving moet opvullen. 
Volgens het concept is de tuin een verbeelding 
van een natuurlijk ravijn met een door bomen 
omgeven wandelpad dat je leidt door een hele- 

Bezoekinfo: 
J. Paul Getty Museum 
1200 Getty Center Drive 
Los Angeles, California 90049 
www.getty.edu/museum  

venis van bezienswaardigheden, geluiden en 
geuren. Hoe krijg je het bedacht. Irwin heeft 
alles voor de tuin bewust uitgekozen om de 
bezoeker de belevenis te laten ondergaan. Dat 
mag ook wel. Tussen planning en oplevering 
heeft vijfjaar gezeten. Irwin heeft in de vloer 
de uitspraak Always thanging, never twice the 
same' laten zaten, om je als bezoeker te herin-
neren aan de altijd veranderende natuur van 
dit levende kunstwerk. 

GRATIS 
Als we The Getty Center in augustus bezoe-
ken, staan er in The Central Garden volop 
zomerbloeiers in volle bloei. Wij hebben voor-
af gelezen over het concept van de tuin, maar 
dat komt bij ons niet echt over. Wij vinden de 
rondwandeling gewoon mooi. De wandeling 
voert ons langs bloeiende Tulbaghia (die sterk 
naar uien geurt), dahlia's, Eucomis, Canna en 
de laatste gladiolen. Bij iedere stap en op ieder 
hoekje ontdek je nieuwe beelden en gezich-
ten van kleuren en vormen. Wij vinden dit een 
van de mooiste tuinen die we hebben gezien. 
We raken niet uitgekeken. Volgende keer gaan 
we alleen voor The Central Garden. Dat trekt 
toch meer dan al die 'echte' kunst. Voor de toe-
gangsprijs hoefje het niet te laten. Toegang is 
gratis. 
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