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Warm bezoek aan The Huntington 
Botanical Gardens 
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. 
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InCalifornië, in de plaats San Marino, be-
vindt zich The Huntington Botanical Gar-
dens. Voluit heet het The Huntington Libra- 

ry, Art Collections and Botanical Gardens. 'The 
Huntington' is een complex waar alle drie de 
onderdelen apart maar ook samen bezocht 
kunnen worden. Het gehele complex vindt zijn 
oorsprong in de persoonlijke collectie van Hen-
ry Huntington, die na zijn dood wordt openge-
steld voor het publiek. 

SPOORWEGRIJKDOM 
Henry Huntington (1850-1927) stapte op jon-
ge leeftijd in het bedrijf van.zijn oom Collis P. 
Huntington (1821-1900), van wie hij ook de 
erfgenaam was. Dit bedrijf legde in het zuid-
westen van de VS spoorwegen aan en het ver-
diende zijn geld verder met de exploitatie van 
spoorwegen en tram- en 'cable car' lijnen. Hen-
ry kocht in het eerste decennium van de 20e 
eeuw een op dat moment onontgonnen gebied 
ten oosten van Los Angeles en stichtte hier het 
plaatsje San Marino. Hij startte dan ook met de 
ontwikkeling van het gebied, in de vorm van 
aanleg van tuinen en met het aankopen van 
met name Engelse kunst. In 1919 werd de ver-
zameling ondergebracht in een trust. Henry 
Huntington bepaalde in zijn testament dat na 
zijn overlijden de collecties moesten worden 
opengesteld voor het publiek. Henry overleed 

in 1927 bij een operatie in het ziekenhuis. Hij 
werd begraven in de tuin van The Huntington. 
In 1928 wordt The Huntington Library, Art Col-
lections and Botanical Gardens opengesteld 
voor publiek. 

DRO 0 GTEMINNERS 
The Botanical Gardens beslaan een oppervlak 
van 485 hectare en bestaan uit vijftien verschil-
lende tuinen, waaronder de Japanse tuin, Chi-
nese tuin, rozentuin, Australische tuin, kin-
dertuin, palmentuin en de oerwoudtuin. Het 
meest bekend is de succulententuin. Deze 
tuin omvat een van.  's werelds oudste en groot-
ste verzameling van cactussen en andere suc-
culenten, afkomstig van alle werelddelen. De 
collectie omvat meer dan 5.000 verschillen-
de soorten planten. Een deel van de collectie 
is verzameld door Henry Huntington zelf bij 
tochten over de Amerikaanse continenten. 
Alleen al voor deze verzameling is een bezoek 
aan Huntington zeer de moeite waard. Dat 
deze zogenaamde xerophyten goed gedijen in 

Bezoekinfo: 
The Huntington Library, Art Collections 
and Botanical Gardens 
1151 Oxford Road 
San Marino, California 
http://www.huntington.org  

San Marino is niet verwonderlijk. Van nature 
is het hier een woestijn met zeer weinig neer-
slag. 
Huntington heeft in de tuin een kassencom-
plex laten bouwen. Het complex is gebouwd 
naar voorbeelden uit de 18e en 19e eeuw. 
Alleen is het meer dan honderd jaar jonger. 
Het kassencomplex herbergt 'The Conserva-
tory for Botanical Science' en bevat een verza-
meling tropische planten. Eén van de planten 
die in de kas wordt gekweekt is Amorphophal-
lus titanum. 

EVEN AFKOELEN 
Een bezoek aan The Huntington is bijzonder, 
omdat als je het wel gezien hebt met de plan-
ten of even wilt afkoelen, je gewoon The Libra-
ry inloopt. Hier kun je je vergapen aan bijvoor-
beeld een Gutenbergbijbel uit ongeveer 1455, 
een Magna Charta en originele manuscripten 
van Amerikaanse en Engelse auteurs, zoals 
Charles Dickens, Shakespeare en Mark Twain. 
Een bezoek in de zomer vraagt goede voor-
zorgsmaatregelen, zoals insmeren, petje op en 
voldoende water meenemen. De zon schijnt 
volop en het is midden op de dag meer dan 
30°C. 
Bolgewassen? Nee, niet gezien in de tuin. Het 
klimaat leent zich minder goed voor de mees-
te bolgewassen. Mogelijk dat we ze hebben 
gemist of dat ze in een andere periode bloei-
en. Gelulddg is er genoeg ander moois te zien. 
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