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Voorwoord: Schovenhorst beleven
In het voorjaar van 2016 tref ik Harry van Zomeren
in het klein Pinetum op landgoed Schovenhorst.
Hij is aan het tekenen en is erg enthousiast over onze
bomentuin.
Hij vertelt hoe hij zittend in het park de tekening als
vanzelf uit zich ziet vloeien, zo voelt hij zich verbonden
met onze bomen.
Het is een productief voorjaar geworden, vele bomen
zijn geportretteerd en later ook in kleurrijke
schilderijen vereeuwigd.
Bij het bekijken van zijn tekeningen valt me op dat
Harry niet alleen het ‘grote’ beeld in zich opneemt maar
ook een scherp oog heeft voor de details.
Elke tekening is herkenbaar en geeft precies de sfeer
weer.
Het vangt precies het klein Pinetum en zijn omgeving
anno 2016
Ing. Jop P.G.de Klein MSc. Rentmeester landgoed
Schovenhorst juni 2016
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Aandacht voor het tekenen van Schovenhorst
Op vrijdag 1 april 2016 parkeer ik op de parkeerplaats
en loop met krukje en tekenspullen door de poort.
Bij wijze van grap struikel ik over boomwortels,
wat me alert maakt maar wel bijna voorover val
en me red door te rennen daardoor niet te vallen.
Aangekomen bij de ommuurde tuin bij de houten
toegangspoort waardoor er zicht is op Hop – eest met
de Himalayaceder naast de Mammoetboom.
De langgerekte stenen ommuurde kruiden bedjes
geven een voorgrond structuur aan het tafereel met
op de achtergrond het restaurant Hop-eest met het
terras wat ingericht wordt voor de gasten.
Mijn koude stramme benen die ik voel, laten mij
naar het restaurant gaan een kop koffie bestellen,
want de temperatuur is even onder de 10 graden.
De opeenvolgende dagen blijft het droog en zonnig
dus ontstaan er meer tekeningen van verschillende
naaldbomen in het Klein Pinetum en wordt wegwijs
gemaakt over soorten naaldbomen door Jop de Klein.
Eind mei schilder ik met passie de vele bomen in het
park op panelen van 50x70 en 40x50 cm. op mijn
Parijse veldezel met acrylverf wat snel droogt. Over het
laatste schilderij dat in juli ontstond in de
opkweektuin is samen met het natuurgevoel in stille
beslotenheid, het volledig.
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Cipressen uit California en Japanse ceder
De eerste cipres langs het pad komt uit California
de tweede cipres langs het pad komt uit Japan
samen geplant rond 1884 het begin van Pinetum pad.
De derde dikke ceder komt uit Japan geplant in 1860
wandelaars lopen achter elkaar over het pad en
langs de dikke ceder met de omhoog gebogen tak.
De tak buigt zich over de heg en pad langs de muur
samen met een gebogen kransspar met de lange naald
die zich over de muur weer opricht het licht tegemoet.
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Cipres met drie stammen
Tegen elkaar aangegroeid
vormen ze de basisstam
met splitsing verdikking.
De kracht door de natuur
is zo verbazend inventief
in opwaartse groeikracht.
Een verbinding naar licht
met omzet programma
van blad naar zuurstof.
De krachtige tekening
verbeeldt de natuur in
zijn oer uitwerkingen
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De gedenkkeien voor de oprichter van
Schovenhorst
In 1848 stichtte mr. J.H.Schober advocaat uit Utrecht
het landgoed Schovenhorst en hij kocht een stuk heide
van 80 hectare van de gem. Putten en begon met de
ontginning.
Hij noemde het gebied Schovenhorst en verbeterde de
grond om het aanplanten van naaldbomen te beginnen
wat later het klein Pinetum zou worden en uitgebijt het
groot Pinetum.
Zaden uit de gematigde streken van de aarde
verzamelde hij om ze uit te proberen in een verbeterde
bodemgesteldheid van het landgoed, waar hij ging
wonen, en houdbedrijf had.
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