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Niemand die nog aandacht
schonk aan de bonsai in de
kasteeltuin. Maar de twee
stokoude bomen op Twickel lieten
Greet Quist niet los. Gedegen
speurwerk leidde naar het huis
Warmelo, maar hoe waren ze
daar terecht gekomen? En wat is
de rol van barones Creutz, van
wie niemand iets schijnt te
weten?

Dat er op kasteel Twickel bij Delden een
paar heel oude bonsai stonden was, in
NBV-kringen alleen nog bij een paar
oudgedienden bekend. Het moet in 1981
of 1982 zijn geweest dat de Nederlandse
Bonsai Vereniging van de stichting die
het kasteel beheert, in opdracht van de
laatste eigenares, het verzoek kreeg eens
naar hun bonsai te komen kijken. We
wisten niet wat we zagen: twee
eeuwenoude bomen in verwaarloosde
staat. Tientallen jaren waren ze niet
bijgewerkt of verpot; één van de oude
potten was gebroken. Als plant waren ze
door de tuinlui wél goed behandeld.
Ondanks een paar dode takken
vertoonden ze nog flink wat nieuwe
groei.
Besloten werd de bomen nieuwe aarde te
geven en de kapotte pot te laten
repareren. Han Donkel voerde dit samen
met de tuinlieden uit. Niet tot zijn volle
tevredenheid omdat de goede
grondsoorten niet voorhanden waren (van
het tegenwoordig gangbare akadama was
bijvoorbeeld geen sprake). De
plantenkennis, waarover de Twickelaars
beschikten was bovendien nog geen
bonsaikennis. Maar men was blij met de
adviezen en geleidelijk ging het contact
met de stichting weer verloren. Eén vraag
bleef onbeantwoord: waar kwamen deze
bonsai vandaan?

Catalogus
Niemand die nog aan kasteel Twickel
dacht, toen ik via vrienden een catalogus
in handen kreeg van bijzondere planten
in de Twickel-tuin. Deze vermeldde één
bonsai en mijn nieuwsgierigheid was

gewekt: wat was
er met de andere gebeurd en hoe stond
die ene er bij? Op het kasteel vertelde
men dat er nog altijd twee waren en dat
er stemmen waren opgegaan ze een
restauratiebeurt te geven. Het leek me
een mooie gelegenheid de herkomst te
achterhalen.

Prinses Armgard
De kostbare bomen bleken in de jaren
vijftig door de moeder van Prins
Bemhard, Prinses Armgard, te zijn
geschonken aan barones Van Heekeren
van Wassenaar. Aleer een definitief
verblijf in ons land voor haar was
gevonden, logeerde Armgard enige tijd
op Twickel. Toen ze op Warmelo haar
intrek had genomen, schonk ze de twee
oude bonsai aan Twickel in de
wetenschap dat de barones een fervent
tuinliefhebster was. Ze kwamen dus van
het huis Warmelo, maar hoe waren ze
daar beland?.
Op het archief van het Koninklijk Huis
achtte men het uitgesloten dat de bonsai
tot het bezit van de familie Von Lippe
Biesterfeld hadden behoord. Ik dacht aan
Prins Ashwin, de broer van Prins
Bemhard, die een verdienstelijk China-
kenner was en vaak in het Verre Oosten
verbleef. Had hij ze zo verworven? Die
mogelijkheid verviel toen de huidige
eigenaar van Warmelo verklaarde dat de
bomen al vóór de komst van Prinses
Armgard in de tuinen stonden.

Barones Creutz
Deze mededeling maakte de zaak
nauwelijks helderder. Van de eigenares
van Warmelo, die het huis aan Prins
Bemhard verkocht, is slechts bekend dat
ze Creutz heette, een barones die het
tientallen jaren onbewoonde huis met

tuin in de jaren twintig liet restaureren.
Ze voorzag daarbij de tuin van een keur
van bijzondere planten; waarschijnlijk
verwierf zij ook de kostbare bonsai. Maar
hoe? Feit is dat zulke oude bonsai in de
vorige eeuw niet op afroep te bestellen
waren. Er moet een bijzondere reden zijn
geweest voor het vervoer naar Europa.
Zou deze bonsai hebben behoord tot de
uitgebreide collectie planten die Dr. Von
Siebold in de eerste helft van de vorige
eeuw uit Japan verstuurde? Volgens het
Natuur Historisch Museum te Leiden is
dat ondenkbaar. Zijn ze tijdens een
speciale missie aan iemand van de familie
Creutz geschonken? Of behoorden ze tot
de Japanse inzending voor de
wereldtentoonstelling in Parijs in 1878?
Japan was daar voor de eerste maal
vertegenwoordigd en de geëxposeerde
zaken zijn publiekelijk verkocht. Al dan
niet na omzwervingen zouden ze op
Warmelo terecht kunnen zijn gekomen.

Behandeling
Door het speurwerk is de aandacht voor
de Twickel-bonsai, onze nationale trots,
toegenomen. De komende jaren mag de
in de directe omgeving wonende John van
der Laan de oude bomen een grondige
behandeling geven. Parken en tuinen van
landgoederen zijn voor bomenliefhebbers
een bezoek toch al volledig waard, de
ontwikkeling van de bonsai op kasteel
Twickel mag gelden als een extra
attractie. Iets voor een excursie?

Greet Quist Foto's:
Peter Muller

Info: Stichting Twickel,
tel.:074-3761309
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