NEDERLANDS

ANDERE PLANTEN IN DE VERSCHILLENDE BIOTOPEN
La Saison des Fêtes is een ‘levend kunstwerk’
van de Franse kunstenaar Pierre Huyghe
(Parijs, 1962). Huyghe is gefascineerd door
de dubbelzinnige manier waarop mensen
omgaan met de natuur. Hij werkt in veel
verschillende media en maakt onder meer
grootschalige installaties waarin dieren of
planten een rol spelen.
In La Saison des Fêtes gaat het om planten:
een bont gezelschap van bomen, heesters,
vaste planten, eenjarigen en bolgewassen,
gerangschikt in een cirkelvormige tuin.
De planten hebben te maken met feest- en
herdenkingsdagen van over de hele wereld,
twintig in totaal en door Pierre Huyghe
uitgekozen. Van de grote, beeldbepalende
palm tot het nietige klavertje, allemaal
spelen de planten, ergens ter wereld, een
rol tijdens een viering of herdenking.
Veel van de feestdagen getuigen van
oeroude tradities, bijgeloof en rituelen,
vaak overgeleverd door en vermengd met
het christelijke geloof. Ze stammen vaak
uit een tijd waarin de mens nog een nauwe
band had met de natuur en planten een
grote betekenis en symboliek hadden in
het dagelijks leven.
De gekozen planten komen uit verschillende
klimaten en groeien normaal gesproken in
verschillende grondsoorten en omstandigheden. Voor La Saison des Fêtes moest er
soms een alternatief gezocht worden,
aangepast aan het Nederlandse klimaat.
Van de geselecteerde planten heeft
Huyghe de meest ‘natuurlijke’ varianten
genomen, zoals bomen met een grillige
of meerstammige vorm en enkelbloemige
rozen in plaats van gevulde.
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kalenderjaar. De planten staan in de maand
waarin de feestdag of herdenking waarbij
ze horen plaatsvindt, maar waaieren ook
verder uit in de tuin. Verder zijn er gewassen
geplant die de bodem bedekt houden en
die de sfeer op verschillende plekken
versterken.
La Saison des Fêtes laat op een gestileerde
wijze de verbinding tussen mens en natuur
zien. De kunst heeft de natuur hier in een
bepaalde orde gedwongen. De mens, in
dit geval het Kröller-Müller Museum, zal
blijvend moeten ingrijpen in de natuurlijke
ontwikkeling om het kunstwerk in de
bedoelde vorm te houden.
Met de bloei van de verschillende planten en
de verwijzing naar de feestdagen, seizoenen
en de maanden, blijft La Saison des Fêtes
steeds actueel. Het werk is een belangrijk
moment in het oeuvre van Pierre Huyghe,
die niet zozeer is geïnteresseerd in het
maken van een object als een incident, maar
in het in gang zetten van processen en in het
creëren van situaties die zich ontwikkelen
en aan verandering onderhevig zijn.
La Saison des Fêtes is gerealiseerd op een
voormalig grasveld van circa 3500 m² in de
beeldentuin van het Kröller-Müller. Om de
tuin in te bedden in de omgeving werd met
circa 3300 m³ zand een kunstmatig landschap van zandduinen opgeworpen.

De cirkel van La Saison des Fêtes is losjes
opgedeeld in twaalf segmenten, corresponderend met de twaalf maanden van het

Achter de tuin staat een vervallen betonnen
sculptuur, Mère Anatolica I (1975) van de
Franse kunstenares Parvine Curie (Nancy,
1936). Het werk stond ooit bij de middelbare
school van Pierre Huyghe in Chevreuse.
Het was zijn eerste kennismaking met
hedendaagse kunst. Lange tijd aan haar
lot overgelaten in de openbare ruimte
heeft Mère Anatolica nu een nieuw leven
gekregen in relatie tot La Saison des Fêtes.

De palm Trachycarpus fortunei is geselecteerd op zijn
winterhardheid. In La Saison des Fêtes is de boom de
meest beeldbepalende plant.

In La Saison des Fêtes staan de rode Dianthus
gratianopolitanus en de witbloemige Dianthus
deltoides ‘Albiflorus’.

7. maart / april
Pasen
Narcissus species

10. 1 mei
Dag van de Arbeid, Frankrijk
Convallaria majalis

Christenen vieren met Pasen dat Jezus op de derde dag
na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood. De viering
van het feest gaat tegenwoordig gepaard met allerlei
niet-religieuze elementen zoals de traditionele paaseieren.
Deze zijn vermoedelijk afkomstig uit voorchristelijke
tijden en verbinden het feest met de lente en het
ontwaken van de natuur na de winter. De lente is ook
het seizoen van de narcis.

In Frankrijk worden op 1 mei overal boeketjes van de
‘Muguet de Mai’ (Lelietjes van dalen) verkocht en
door vrienden en geliefden aan elkaar gegeven. Deze
traditie gaat terug op koning Charles IV, die op 1 mei
1561 een bosje Lelietjes van Dalen kreeg als geluksbrenger. Daarop besloot hij ieder jaar op de eerste mei
eenzelfde gebaar te maken naar alle dames aan zijn hof.
In de twintigste eeuw is de traditie verbonden met de
Dag van de Arbeid.

A. 
Ruwe smele
Deschampsia
cespitosa

A. 
Ruwe smele
Deschampsia
cespitosa ‘Goldtau’

A. 
Bochtige smele
Deschampsia
flexuosa

A. 
Zandzegge
Carex arenaria

A. 
Pitrus
Juncus effusus

A. 
Muhlenbergia
Muhlenbergia
capillaris

B. 
Lievevrouwebedstro
Galium odoratum

B. 
Ganzerik
Potentilla tridentata
‘Nuuk’

C. 
Ruwe smele
D. 
Zachte naaldvaren
Deschampsia
Polystichum
cespitosa (met gazon)
setiferum ‘Dahlem’

D. 
Koperknoopje
Leptinella squalida

D. 
Corsicaanse munt
Mentha requienii

E. 
Morgensterzegge
Carex grayi

F. 
Grote veldbies
Luzula sylvatica

G. 
Tongvaren
Asplenium
scolopendrium

E. 
Zegge
Carex morrowii
‘Mosten’
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G. 
Grote veldbies
Luzula sylvatica

G. 
Manvaren
Dryopteris sieboldii

FEESTDAGEN (zie andere kant voor plattegrond)
1. januari / februari
Chinees Nieuwjaar
Prunus mume
Chinees Nieuwjaar wordt gevierd vanaf het begin
van de tweede en soms de derde nieuwe maan na de
kortste dag. Volgens onze kalender valt het feest altijd
ergens in januari of februari. De Prunus mume komt
uit het zuiden van China. Deze wilde pruim bloeit daar
in januari op verder nog kale takken en kondigt zo de
lente aan. De boom staat voor het uithoudingsvermogen
en voor het voorjaar, dat het ieder jaar weer wint van de
winter. De geur van de bloesem komt voort uit bitterheid en kou, zoals een Chinees gezegde luidt.
In La Saison des Fêtes is de Prunus mume vervangen
door de Prunus subhirtella ‘Rosea’. Deze bloeit hier in
januari, dezelfde maand als de Prunus mume in China.
Ernaast staat de Prunus cerasifera ‘Nigra’, die iets later
bloeit. Pierre Huyghe koos deze Prunus vanwege zijn
bruine blad, als overgang van winter naar voorjaar.
2. januari / februari
Vietnamees Nieuwjaar
Ochna integerrima
Nieuwjaar wordt in Vietnam op dezelfde datum
gevierd als in China en wordt Têt genoemd. De Ochna
integerrima is het symbool van Têt. Hij brengt geluk en
voorspoed en bloeit uitbundig in februari met trossen
geurende gele bloemen. De Ochna is heel geschikt om in
bonsaivorm te kweken. Net als de westerse kerstboom
wordt hij binnen neergezet en mooi versierd.
In Nederland is de Ochna niet winterhard en is daarom
in La Saison des Fêtes vervangen door Jasminum nudiflorum, de winterjasmijn, die ook in februari bloeit met
gele bloemen.
3. 14 februari
Valentijnsdag
Rosa species
In 496 riep paus Gelasius I 14 februari uit tot naamdag
van Sint Valentinus, mogelijk ter vervanging van een
heidens en door de kerk verboden vruchtbaarheidsfeest. Eeuwen later introduceerden Engelse emigranten
Valentijnsdag in Amerika en heeft de gewoonte zich
verspreid dat geliefden elkaar op die dag cadeautjes of
bloemen geven en kaarten sturen. Zo is de verbinding
met de romantische liefde ontstaan, met de roos als
symbool daarvan.

In La Saison des Fêtes staan meerdere soorten rozen
(Rosa species) met een los groeiend, natuurlijk
karakter. De roze variant is een roos uit de tuin van
de moeder van Pierre Huyghe.
4. 17 maart
St. Patrick’s Day, Ierland
Trifolium repens
Patricius is de beroemdste missionaris van Ierland. Zijn
naamdag op 17 maart, St. Patrick’s Day, is de nationale
feestdag van het land en wordt overal gevierd. Patricius
wordt meestal afgebeeld met een klavertje (Trifolium
repens). Volgens een legende gebruikte hij het drietallige
klavertje als symbool voor de Heilige Drie-eenheid. Het
kleine plantje komt in de hele wereld voor in gematigde
streken.
De Trifolium repens in La Saison des Fêtes komt uit een
berm in de omgeving van Otterlo.

In La Saison des Fêtes bloeien in maart en april Narcissus
‘Thalia’ en Narcissus ‘Hawera’, narcissen met een
natuurlijke uitstraling.

5. april
Hanami, Japan
Prunus species

8. 25 april
Anzac Day, Australië en Nieuw-Zeeland
Papaver species

Het Japanse kersenbloesemfeest, Hanami, ontstond
ongeveer achthonderd jaar geleden aan het Japanse
hof. De korte bloeiperiode van de Sakura, zoals de
kersenboom in Japan wordt genoemd, symboliseert
zowel de schoonheid als de vergankelijkheid van het
leven. Tegenwoordig vermelden de nieuwsmedia
de verwachte openingstijd van de bloemen en het
aanbreken van de ‘zilveren wereld’, waarna miljoenen
Japanners samendrommen onder de kersenbomen.

Op Anzac Day herdenken Australië en Nieuw-Zeeland
hun gevallen soldaten (de letters van Anzac vormen
de afkorting van Australian and New Zealand Army
Corps). Op 25 april 1915 leden de troepen uit beide
landen tijdens de Eerste Wereldoorlog hun eerste grote
verliezen. Met name in het Britse Gemenebest is de
klaproos het symbool van deze oorlog, omdat ze zo
uitbundig bloeide op de omgewoelde slagvelden in
Vlaanderen. De zaden van de plant kiemen gemakkelijk
in verstoorde grond, in de rode bloembladen zag men
het vergoten bloed van de soldaten.

In La Saison des Fêtes staan de Japanse sierkersen
Prunus serrulata ‘Accolade’ en Prunus incisa ‘The Bride’.
Beide zijn door Huyghe geselecteerd vanwege de
meerstammige vorm en de bloeitijd.
6. maart / april
Palmzondag
Trachycarpus fortunei
Op Palmzondag, de zondag voor Pasen, vieren christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem. Als teken
van zijn koningschap plaveiden gelovigen de weg met
palmtakken. In de katholieke kerk wordt Palmpasen dan
ook vanouds gevierd met de zegening van palmtakken.
In noordelijker streken vervangt men deze vanwege het
klimaat meestal door buxustakjes en in Midden-Europa
door wilgentakken.

In La Saison des Fêtes bloeien de wilde klaproos,
Papaver rhoeas, en de Papaver orientale ‘Allegro’,
een papaver uit de Kaukasus die elk jaar terugkomt
en langer bloeit dan onze wilde klaproos.
9. 1 mei
Internationale Dag van de Arbeid
Dianthus species
Tijdens de Tweede Internationale (Socialistische
Arbeiders-Internationale) in 1889 werd de rode anjer
verkozen tot hét symbool van de arbeidersstrijd,
waarmee de bloem het wereldwijde symbool werd van
het socialisme. De anjer wordt gedragen op 1 mei, de
Internationale Dag van de Arbeid.

Lelietjes van dalen groeien overal in Europa in een
bosachtige omgeving. In La Saison des Fêtes staan de
wilde plant Convallaria majalis en de gecultiveerde
variant Convallaria majalis ‘Rosea’, samen met
Hyacinthoides hispanica en de Hyacinthoides nonscripta, de wilde boshyacint, afkomstig uit het bos van
de beeldentuin.
11. 24 juni
Midzomer
Galium verum
Tijdens het midzomerfeest werd met name in
Noord-Europa sinds voorchristelijke tijden de zomerzonnewende gevierd. Oorspronkelijk vond het feest
plaats op 24 juni. In Roemenië wordt op die dag nog
steeds Sânziană gevierd, een midzomernachtfeest
waarop de goede feeën geëerd worden. Jonge vrouwen
versieren zich met geel walstro (Galium verum), dansen
in het veld en zingen liederen. In christelijke tijden
is het feest verbonden geraakt met de geboortedag
van Sint Johannes de Doper, die ook op 24 juni wordt
gevierd.
Galium verum staat op een zonnige plek in de Grasheuvelzone van La Saison des Fêtes, tussen het gras, zoals het
ook in de natuur te vinden is.
12. 9 augustus
Meiboomplanting, België
Fagus sylvatica
De Meyboom of vreugdeboom werd de eerste keer
geplant in 1213 om een belangrijke overwinning van
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Brussel op Leuven te vieren. Over de oorzaak van de
strijd doen verschillende legendes de ronde. De boom
moet voor 17 uur geplant zijn, anders gaat het privilege
naar de Leuvenaars. Elk jaar draagt een kleurrijke stoet
de boom door Brussel, begeleid door fanfare, reuzenpoppen en allerlei folkloristische groepen.
Pierre Huyghe koos als zijn vreugdeboom de Fagus
sylvatica, een beuk uit het bos van de beeldentuin.
13. augustus
Geestenfeest, China
Pseudosasa japonica
Het geestenfeest speelt een belangrijke rol in de
voorouderverering en vindt volgens de Chinese
kalender jaarlijks plaats op de veertiende en vijftiende
dag van de zevende maand. Op deze dag, die bij ons
meestal in augustus of in september valt, komen de
geesten, ook die van de overleden voorouders, uit de
onderwereld naar boven. Er worden offers gebracht
aan de overledenen en aan het eind van het feest wordt
rijst uitgedeeld. Ook wordt er bamboe in brand gestoken
om de geesten weer te verjagen.
In La Saison des Fêtes staat Pseudosasa japonica, een
bamboesoort met breed donker blad. De bamboe is
het beeldbepalende element in de Junglezone.
14. 
11 oktober
Streamside Day
Gleditsia triacanthos
Streamside Day is een jaarlijkse feestdag voor slechts een
klein stukje van de wereld: de Amerikaanse nederzetting
Streamside Knolls in de buurt van de Hudson ten noorden
van New York. In 2003 riep Pierre Huyghe 11 oktober uit
tot Streamside Day en gaf daarmee een feestdag aan de
kersverse bewoners van de ‘new town’, het startpunt
van een gemeenschappelijke, zelfbedachte traditie. De
dag begon met het planten van de Valse Christendoorn
(Gleditsia triacanthos). Er volgden toespraken, een
optocht en een uitgebreide barbecue met optredens van
singer-songwriters en andere muzikanten. Streamside
Day wordt nog steeds jaarlijks gevierd.
De Gleditsia triacanthos komt oorspronkelijk uit
Noord-Amerika. Ook in Nederland wordt de boom veel
gebruikt. Bij tuin- en landschapsontwerpers is het een
zeer geliefde boom vanwege zijn transparante kroon
en het feit dat hij tegen verharding kan en daarmee een
goede straatboom is.

15. 12 oktober
Nationale feestdag, Spanje
Dianthus species

18. 1-2 november
Dag van de Doden, Mexico
Tagetes tenuifolium ‘Orange Gem’

Op 12 oktober herdenkt Spanje de aankomst van
Christopher Columbus in Amerika. In Zaragoza is deze
feestdag uitgegroeid tot een hele week, de ‘Fiestas del
Pilar’. Op het hoogtepunt leggen duizenden mensen,
gekleed in traditioneel kostuum, bloemen neer bij het
beeld van de Maagd Maria op de Plaza del Pilar. Aan het
einde van dit urenlange ritueel staat de heilige in een
enorme berg veelal rode en witte anjers. De anjer is de
nationale bloem van Spanje en wordt er al eeuwenlang
vereerd en geassocieerd met passie en liefde.

De Dag van de Doden in Mexico valt samen met Allerheiligen en Allerzielen. Volgens de overlevering keren
op 1 november de zielen van kinderen even terug naar
de aarde en op 2 november die van volwassenen. De
Tagetes (Afrikaantje) groeit in het land in het wild en is
van oudsher de bloem van de dood. Men gelooft dat
de geesten worden aangetrokken door de lekkere geur
die de plant verspreidt.

In La Saison des Fêtes staan de witte Dianthus deltoides
‘Albiflorus’ en een Dianthus species roze.
16. 31 oktober
Halloween
Cucurbita species
De oorsprong van Halloween ligt waarschijnlijk bij de
Kelten, die op 31 oktober hun oudejaarsdag en oogstfeest vierden. Ze geloofden dat op die dag de ‘deur’ naar
de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor
niet alleen de zielen van de doden tevoorschijn konden
komen, maar ook kwade geesten. Door zich te verkleden
en maskers te dragen probeerde men deze af te schrikken.
Uit Amerika is de traditie overgewaaid om met Halloween
pompoenen uit te hollen en er gezichten in uit te snijden.
In La Saison des Fêtes groeien oranje, witte, groene en
zwarte pompoenen (Cucurbita species).
17. 1 november
Allerheiligen
Chrysanthemum ‘Melanie’
Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle
heiligen en martelaren worden herdacht. De dag gaat
vooraf aan Allerzielen en in een heel groot deel van
de wereld gaat Halloween vooraf aan Allerheiligen. De
naam Halloween is afgeleid van Hallow-e’en, oftewel
All Hallows Eve (Allerheiligenavond). Alle drie de dagen
staan in het teken van het herdenken van de doden.
In Frankrijk, het geboorteland van Pierre Huyghe, zijn
chrysanten de bloemen van de dood. Op Allerheiligen
worden ze op de graven van dierbaren gelegd.
In La Saison des Fêtes staat Chrysanthemum ‘Melanie’,
een enkelbloemige, natuurlijk ogende chrysant.

In La Saison des Fêtes staat Tagetes tenuifolium ‘Orange
Gem’, een fijnbladig Afrikaantje met een natuurlijke
uitstraling.
19. 11 november
Wapenstilstandsdag
Centaurea species
Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand ondertekend
waarmee een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In
Frankrijk is de korenbloem een symbool van de veteranen
zoals de anjer in Nederland en de klaproos in de Angelsaksische wereld.
Om het bloeiseizoen te verlengen staan in La Saison des
Fêtes zowel eenjarige korenbloemen: Centaurea cyanus
en Centaurea cyanus ‘Black Boy’ als vaste: Centaurea
montana ‘Caerulea’ en Centaurea montana ‘Jordy’.
20. 25 december
Kerstmis
Picea species
Waar de gewoonte vandaan komt om een groenblijvende boom, tegenwoordig meestal een spar
(Picea), in huis te halen en op te tuigen met versierselen
en lichtjes, is niet helemaal duidelijk. In elk geval heeft
de kerstboom oorspronkelijk niets te maken met het
christelijke kerstfeest, de viering van de geboorte van
Jezus. Pas later ontstond de verbinding met de viering
van Kerstmis als feest van de terugkeer van het licht
na de winterzonnewende.
In La Saison des Fêtes staan Picea abies en Picea pungens
‘Hoopsii’.
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FEESTDAGEN (zie andere kant voor omschrijving)

1. januari / februari
Chinees Nieuwjaar
Japanse sierkers
Prunus cerasifera
‘Nigra’ meerstammig

1. januari / februari
Chinees Nieuwjaar
Japanse sierkers
Prunus subhirtella
‘Rosea’ meerstammig

2. januari / februari
Vietnamees Nieuwjaar
Winterjasmijn
Jasminum nudiflorum

3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
Rosa ‘Aspirin Rose’

3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
Rosa ‘Burgundy Ice’

3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
Rosa foetida
‘Persian Yellow’
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10. 1 mei
Dag van de Arbeid,
Frankrijk
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Convallaria majalis
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7. maart / april
Pasen
Narcis
Narcissus ‘Thalia’
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Dag van de Arbeid,
Frankrijk
Spaanse boshyacint
Hyacinthoides
hispanica
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Pasen
Narcis
Narcissus ‘Hawera’
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9. 1 mei
Internationale Dag
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Dianthus deltoides
‘Albiflorus’
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Palmzondag
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11. 29 mei
Meiboomplanting
Beuk
Fagus sylvatica

12. 24 juni
Midzomernacht
Geel walstro
Galium verum

15. 12 oktober
Nationale feestdag,
Spanje
Rotsanjer
Dianthus species
roze

16. 31 oktober
Halloween
Sierpompoen
Cucurbita species
oranje
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Cucurbita species
wit

19. 11 november
Wapenstilstandsdag
Korenbloem
Centaurea cyanus

20. 25 december
Kerstmis
Blauwspar
Picea pungens
‘Hoopsii’
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8. 25 april
Anzac Day, Australië
en Nieuw-Zeeland
Reuzen klaproos
Papaver orientale
‘Allegro’

3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
soort is onbekend
(afkomstig uit de tuin
van de moeder van
Pierre Huyghe)
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8. 25 april
Anzac Day, Australië
en Nieuw-Zeeland
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Cambrica
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Valentijnsdag
Roos
Rosa ‘Frühlingsgold’
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3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
Rosa ‘Kent’
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5. april
Hanami, Japan
Japanse sierkers
Prunus incisa
‘The Bride’
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4. 17 maart
St. Patrick’s Day,
Ierland
Witte klaver
Trifolium repens
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3. 14 februari
Valentijnsdag
Roos
Rosa ‘Francine Austin’
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vaste plant
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19. 11 november
Wapenstilstandsdag
Bergcentaurie
Centaurea montana
‘Jordy’

19. 11 november
Wapenstilstandsdag
Korenbloem
Centaurea cyanus
‘Black Boy’

