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Galerie & Beeldentuin in Lochem, tuin nr. 
117 in de Open Tuinen Gids 2014

Versicolor Tuin in Lutjewinkel, tuin nr. 188 
in de Open Tuinen Gids 2014

Kwekerij Jacobs in Vriescheloo, tuin nr. 20 
in de Open Tuinen Gids 2014

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft 

naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn 

door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter 

en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit en geeft 

adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over 

planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Met hun financiële bijdrage ondersteunen onze donateurs 

de doelstelling van de Tuinenstichting: het beschermen 

van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De NTs organiseert 

voor donateurs cursussen, excursies en inleidingen 

over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur en tuin- en 

landschapsarchitectuur.

Donateurs ontvangen vier keer per jaar het Tuinjournaal en 

in maart de Open Tuinen Gids met een tuinpas waarmee de 

NTs-tuinen op de aangegeven data gratis te bezoeken zijn. 

Meer informatie over de Nederlandse Tuinenstichting  

en haar activiteiten? 

Bezoek de website: www.tuinenstichting.nl; 

volg de Tuinenstichting op Twitter, of  ‘like’ de 

Tuinenstichtingpagina op Facebook.

De jaarlijkse donatie voor particulieren bedraagt minimaal € 47,-, buitenland € 50,-; 
5-jaars lidmaatschap € 188,-, dus 1 jaar gratis (buitenland € 200,-); 1 jaar junior/student 
€ 30,- (kopie legitimatie meesturen). Het donateurschap geldt per kalenderjaar en wordt 
automatisch verlengd, tenzij de donateur opzegt vóór 1 november van het lopende jaar. 
Daarnaast kent de NTs geschenk- en bedrijfsdonateurschappen. Bij het bureau is informatie 
te verkrijgen over het doen van schenkingen en legaten.

Voorwoord

Groen maakt gelukkig. De tuiniers, tuinbezoekers en in groen erfgoed geïnteresseerden 
onder ons weten dat al langer. Het positieve effect van een groene omgeving is veelal de 
drijfveer van onze passie. Maar ook de wetenschap ziet een duidelijke relatie tussen groen 
en welbevinden.
Hoog tijd om eens een Tuinjournaal te wijden aan ‘vitamine G’. De G staat voor al het 
groen om ons heen en ‘vitamine’ voor de effecten van groen op onze gezondheid: minder 
stress en vooral rust en nieuwe energie.

Wetenschapper Agnes van den Berg schetst tuinieren als de meest effectieve manier om 
de weldaad van de natuur te ervaren. Ook de kleuren van tuinplanten hebben interessante 
effecten op ons welbevinden, aldus Martje van den Bosch. Opentuineigenaar Marjan 
Sorgdrager vertelt over de helende werking van haar tuin na een levensbedreigende situatie.

Bij sommige wandelroutes wordt door afwisseling en amusement heel bewust ingespeeld 
op wat je ‘belevingservaring’ kunt noemen. Wim Meulenkamp wandelde voor ons een 
‘rondje landgoed Vilsteren’ met mooie vergezichten, een kurkentrekker, een kluis en een 
graf.
Maar ons groen is niet altijd gezond, schrijft Frank Moens van de Bijenvereniging: de hoge 
concentratie bestrijdingsmiddelen in sierplanten bij tuincentra heeft een grote invloed op 
de bijensterfte. Architectuurhistoricus Mariëtte Kamphuis vertelt Anne Wolff over haar 
passie: het telen van biologische snijbloemen. In alle verhalen is ‘vitamine G’ van cruciale 
betekenis.

In 2015 bestaat de Nederlandse Tuinenstichting 35 jaar; een lustrum dat we graag met u 
vieren. In 1980 was de onderschatte aandacht voor onze tuinen en parken aanleiding om de 
NTs op te richten. De NTs heeft in al die jaren veel bereikt en een goede naam opgebouwd.
Met ‘vitamine G’ als thema van dit Tuinjournaal onderstrepen we hoe actueel ons werk is 
met betrekking tot de instandhouding en de bescherming van tuinen en parken.

Marian Lenshoek

Hoofdredacteur



Afscheid van Carla de Jonge     
Jarenlang heeft de Nederlandse Tuinenstichting onder haar leiding 
en met haar inbreng prachtige excursies kunnen organiseren.
Julia Voskuil

Evenwicht tussen natuur en cultuur    
Tuinieren is een voortdurende uitdaging om natuur en cultuur op 
een harmonische manier  met elkaar te verweven. 
Anne-Marie Beenen-Sluijters

Parels in de IJsselvallei
Dit voorjaar organiseerde de Nederlandse Tuinenstichting een excursie 
naar drie ‘parels’ in de IJsselvallei: de Brummense Overtuin, Het 
Rhiederenseveld en de tuin van de havezathe Huis Voorstonden.
Francien Vuyk

Gerenoveerde Kooipark heropend    
Dit voorjaar is het gerenoveerde Kooipark heropend. Dit in 1920 
aangelegde ‘Volkspark’ kreeg in 2013, onder andere door toedoen 
van de Nederlandse Tuinenstichting, de monumentenstatus. 
Rita Grothuis

NTs vraagt aandacht voor Mien Ruystuin in Hardegarijp
Mien Ruys ontwierp in 1961-1963 een tuin voor de Friese architect 
Abe Bonnema. Huis en tuin samen zijn een goed voorbeeld van 
het modernisme en het functionalisme. Het onderhoud baart de 
Nederlandse Tuinenstichting  zorgen.
Marianne van Lidth de Jeude

De invloed van de zeventiende-eeuwse 
Hollandse tuinkunst in Zweden  
De Hollands-classicistische tuinarchitectuur was internationaal 
befaamd. Het vriendschapsjaar Zweden-Nederland is aanleiding om 
de Hollandse invloed te belichten op Zweedse tuinontwerpen.
Nina Wijsbek

Recensies      
Leslie Leijenhorst

De tuin: Een krachtige multivitamine G   
De natuur is bij uitstek een plek om tot rust te komen, maar geeft ook 
nieuwe energie. Tuinieren is een hele effectieve manier om te profiteren 
van de gezonde werking van groen.
Agnes van den Berg

Kwekerij bloemenakker: bloemen zonder bijsmaak  
Historicus Mariëtte Kamphuis startte dit jaar haar eigen biologische 
bloemenkwekerij met snijbloemen passend bij het seizoen, van 
simpele boerenbloemen tot kinky cultivars.
Anne Wolff

Mijn tuin als levenskracht     
“De bodem viel onder mijn bestaan weg. De tuin heeft me laten zien 
dat alle leven eindig is, maar heeft me ook teruggegeven dat het leven 
is om van te genieten.”
Marjan Sorgdrager

Effecten van kleuren     
De kleuren van planten hebben een invloed op ons welbevinden. Geel 
heeft een opwekkend effect; zwart geeft extra elegantie en diepte aan 
een border.
Martje van den Bosch

Erheen en weer terug: Vilsteren als belevenisroute  
Sommige wandelingen zijn bedoeld om verrassing en verwondering op 
te roepen. Ze zijn bewust aangelegd om te amuseren, te verbazen en 
om een fraai uitzicht te bieden.
Wim Meulenkamp

Bijen faciliteren helpt     
Met langdurig bloeiende planten die bestrijdingsmiddelenvrij zijn 
gekweekt wordt uw tuin een ‘zoemende oase’ met bijen en vlinders.
Frank Moens

Tuinen opknappen in Amsterdamse Bloemenbuurt  
Onder begeleiding van de Nederlandse Tuinenstichting en de  
Stichting Present zetten vele vrijwilligers zich in voor het project 
Sociaal Tuinieren in een Amsterdamse achterstandswijk.  
Suzanne Kooij
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NTs-nieuws

Donatie entreegeld open tuin 
Ieder jaar schenkt een echtpaar dat zijn tuin openstelt de ontvangen 
entreegelden aan de Nederlandse Tuinenstichting. Dit voorjaar ontvingen zij 
144 bezoekers in hun prachtige voorjaarstuin, waardoor de NTs een donatie 
ontving van € 331,-. Wij danken de betrokken opentuineigenaren bijzonder 
hartelijk voor deze gulle gave en hopen dat hun voorbeeld doet volgen.

Vacature Excursiecommissie

In de Excursiecommissie is een vacature voor een lid afkomstig uit Noord-
Nederland.
Uiteraard hebt u kennis van tuinen en vindt u het leuk om in samenwerking 
excursies te organiseren voor onze donateurs.
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen contact opnemen met de voorzitter 
van de Excursiecommissie via info@tuinenstichting.nl.

Vrijwilliger gezocht voor onze PR

De Commissie PR/Communicatie zoekt uitbreiding. Hebt u ervaring op 
het gebied van communicatie en/of journalistiek en wilt u ons helpen de 
bekendheid van de NTs te vergroten, dan kunt u contact opnemen met 
Emilie Goossens via horst.goossens@planet.nl.

Stijging aantal donateurs
We zijn blij u te kunnen melden dat het aantal donateurs weer toeneemt. 
Sinds 1 januari hebben wij 135 mensen als donateur welkom mogen heten.

Wie helpt mee 
met ons lustrum?
De NTs zoekt mensen die ons in praktische zin 
willen assisteren met de viering van ons lustrum 
in 2015. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
door een berichtje te sturen naar: info@tuinen-
stichting.nl. Vervolgens bekijken we samen waar 
u ons mee kunt helpen.

Volgend jaar bestaat de Nederlandse Tuinenstichting 35 jaar. Een feit om bij stil 
te staan! In de afgelopen decennia was de NTs een inmiddels gerespecteerde 
hoeder van het groene culturele erfgoed in ons land. En dat wil zij ook in de 
toekomst blijven, evenals initiatiefnemer van vele activiteiten die de NTs de 
laatste jaren ontwikkelde voor groen- en tuinminnend Nederland. 

Hoogtepunt van de viering van het zevende lustrum is een symposium op 
26 september 2015. Deze dag wordt gehouden op een bijzondere locatie die 
nauw verbonden is met de waarden waar de NTs voor staat: instandhouding 
van bijzonder groen erfgoed, het geven van voorlichting en het stimuleren 
van een brede maatschappelijke betrokkenheid. 

Thema zal zijn: ‘Tuinen van de Toekomst’. Want de NTs blikt immers niet 
alleen terug, maar kijkt vooral ook vooruit.

Herhaalde oproep  
aan alle donateurs
Het bureau van de NTs is bezig de 
administratie aan te vullen met e-mailadressen 
en telefoonnummers van onze donateurs. 
Als u dat nog niet hebt gedaan, stuurt u 
ons dan zo spoedig mogelijk een e-mail met 
vermelding van uw naam, donateursnummer, 
uw adresgegevens en telefoonnummer? 
De NTs gebruikt uw gegevens uitsluitend 
intern. U kunt een e-mail sturen naar:
info@tuinenstichting.nl.

1980 
2015 
LUSTRUM

1980 
2015 
LUSTRUM

De dag bestaat uit een bijzondere en inspirerende 
forumdiscussie, lezingen door aansprekende 
deskundigen en diverse workshops. Daarnaast 
biedt het programma de gelegenheid om 
in de directe omgeving te genieten van het 
botanisch en cultureel historisch groen. Bij deze 
feestelijke viering wil de NTs nadrukkelijk meer 
buitenstaanders betrekken. De organisatie is in 
handen van de lustrumcommissie, bestaande uit 
Emilie Horst-Goossens, Robertien Aberson, Rita 
den Breeje en Leslie Leijenhorst.

Noteer alvast in uw agenda: 26 september 2015, 
35 jaar NTs. Meer informatie volgt via het 
Tuinjournaal en de website van de NTs.

Nederlandse Tuinenstichting viert 35-jarig bestaan

De NTs zet zich in voor de instandhouding van kwalitatief goede tuinen en parken

Boven: 
Landgoed Pabéma in Zuidhorn, tuin nr. 27 in de Open Tuinen Gids 2014
Rechtsboven:
Lotjeshof in Neer, tuin nr. 285 in de Open Tuinen Gids 2014
Rechtsonder:
De Oude Watermolen in Rijsbergen, tuin nr. 266 in de Open Tuinen Gids 2014

tuinjournaal september 2014 - pagina 7



- krachtge multivitamine g -

Sterke gezondheidseffecten
Op de korte termijn verbetert een bezoek aan 
de natuur de stemming en de concentratie en 
vermindert het symptomen van stress, zoals een 
versnelde hartslag en een verhoogd niveau van 
het hormoon cortisol.
Op de langere duur leidt meer contact met de 
natuur ook tot minder ziekten en aandoeningen. 
En dat geldt zeker niet alleen voor grootschalige 
natuur zoals bossen of duinen. Juist de natuur in 
onze directe leefomgeving, het ‘groen dichtbij’, 
zoals tuinen en parken, heeft de grootste invloed 
op onze gezondheid. In buurten met veel groen 
gaan mensen minder vaak naar de huisarts met 
depressieve klachten, en hebben ze minder vaak 
last van aandoeningen van de luchtwegen en 
ziekten die te maken hebben met een gebrek aan 
beweging, zoals diabetes.
Groene plekken bij huizen, scholen en kantoren 
zorgen er ook voor dat ouderen zich minder 
eenzaam voelen, kinderen meer gevarieerd 
speelgedrag vertonen, en werknemers beter 
presteren op creatieve taken. Vanwege deze 
sterke gezondheidseffecten staat groen in de 
leefomgeving ook wel bekend als ‘vitamine G’ 
(waarbij G staat voor Groen). 

Informatiepatronen
Een onderzoek onder bezitters van een volkstuin 
geeft een goed beeld van de krachtige werking van 
vitamine G. De volkstuinders, vooral de wat ou-
dere groep van 62-plus, hadden minder gezond-
heidsklachten en voelden zich minder eenzaam 
dan hun buren uit dezelfde straat die geen volks-
tuin hadden. Ze waren ook actiever; 84 procent 
van de volkstuinders haalde de beweegnorm van 
minimaal vijf dagen per week een half uur matig 
intensief bewegen, bij de buren zonder volkstuin 
was dit 62 procent.
Die gezondheidswinst is voor alle soorten groen 
ongeveer hetzelfde. Het maakt dus niet zo veel uit 
of je een kort gemaaid gazon met keurig gesnoei-
de struiken hebt, of een weelderige bloementuin. 
Zelfs een verwilderde, door onkruid overwoekerde 
plek kan nog steeds heilzaam zijn, zo lang je maar 
niet in de stress schiet van al het werk dat nog 
gedaan moet worden.
Waarom alle soorten groen ongeveer even 
gezond zijn is nog niet precies bekend, maar het 
heeft waarschijnlijk iets te maken met bepaalde 
informatiepatronen die overal in de natuur 
te vinden zijn. Die zijn grillig van vorm, ruw, 
gevarieerd en zichzelf herhalend. Onze zintuigen 
lijken evolutionair afgestemd op deze patronen, 
waardoor we ze prettig vinden en het ons geen 

moeite kost om ze te verwerken. Dat zorgt voor rust en een positief gevoel 
en brengt weer andere effecten teweeg.

Tuinieren
Wat iemand doet in de natuur maakt wel uit. Hardlopen in de natuur is 
bijvoorbeeld niet veel gezonder dan hardlopen in de stad. Dat is ook niet 
verwonderlijk als je kijkt naar al die hardlopers die met oordopjes en de blik op 
oneindig hun kilometers trekken, afgesneden van hun omgeving. Wandelen 
in de natuur heeft daarentegen wel aantoonbare positievere effecten dan 
wandelen in een stedelijke omgeving. Het doen van ademhalingsoefeningen 
en andere mindfulness technieken heeft ook een versterkende uitwerking op 
het weldadige effect van de natuur. 
Maar de meest effectieve manier om de gezonde werking van groen te benutten, 
is misschien wel tuinieren. Hierin komen veel werkzame ingrediënten van 
groen samen: minder stress, gezonde buitenlucht, en meer bewegen. Tel 
daarbij op het oergevoel van ‘handen in de aarde’ en het opeten van je eigen 
oogst, en je hebt de beste multivitamine G die je kunt bedenken. 

Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in 
Groningen. Ze is in Nederland één van de grondleggers van het onderzoek naar 
positieve effecten van natuur op gezondheid, en deed talloze studies op dit 
terrein. Voor meer informatie: www.nivel.nl / publicaties / zoekterm: vitamine G 
en www.edepot.wur.nl/14424.

De natuur is bij uitstek een plek om tot rust te komen, maar ook 

een plek die nieuwe energie geeft. Uit opiniepeilingen blijkt dat 

maar liefst 96% van de Nederlandse bevolking een gezond gevoel 

krijgt van een bezoek aan de natuur. Maar is daar wetenschappelijk 

ook iets voor te zeggen? Is de natuur daadwerkelijk goed voor 

onze gezondheid? Er komen steeds meer onderzoeksresultaten die 

uitwijzen dat ons gevoel het bij het rechte eind heeft. 

De tuin: een krachtige 
multivitamine G

thema

vitamine g

•

Tekst: Agnes van den Berg

Rekken, strekken, bukken, knippen. ‘G’ymnastiek in de tuin. 
Fotografie: Kennemertuinen

Zelf geteelde en geoogste tuinbonen, niets is lekkerder 
op je bord! Fotografie: Julia Voskuil

tuinjournaal september 2014 - pagina 9
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- kwekerij bloemenakker -

De diversiteit biedt enerzijds bescherming tegen 
plaagdieren, anderzijds hoort het bij Kamphuis’ 
empirisch onderzoek naar geschikte snijbloemen. 
Mariëtte Kamphuis geeft haar bloemen de 
ruimte, zij streeft niet naar uniformiteit maar 
naar natuurlijk voorkomende variatie. De 
nieuwe generatie bloembinders en bloemisten 
maakt juist graag gebruik van de natuurlijke 
karakterbloemen. Wandelend langs de rijen 
bloeiende bloemen oordeelt Kamphuis streng 
en rechtvaardig. ‘Wobbly’ bloemhoofden worden 
kritisch bekeken, een te snel uitvallende Salvia 
mag niet blijven, een wel heel malle Dahlia krijgt 
nog een kans. In de komende jaren ontstaat zo 
een eigen bloemenakkersortiment.

Verdieping
Een biologische bloemenkwekerij betekent per 
definitie seizoenswerk en in de wintermaanden is 
er sprake van relatieve rust. Mariëtte Kamphuis 
ziet in deze maanden ruimte voor onderzoek naar 
de achtergrond en herkomstgeschiedenis van 
de diverse planten waarmee de kennis van het 
sortiment van bloemenakker verdiept. Op deze 
wijze weet zij met haar bloemenakker theorie en 
praktijk te verenigen.

www.bloemenakker.nl

Tekst: Anne Wolff   Bron/fotografie: Mariëtte Kamphuis en Harm te Velde

In februari 2014 stak historicus Mariëtte Kamphuis de eerste spade in de nog 

onontgonnen grond van haar biologische snijbloemenkwekerij bloemenakker in de 

buurt van Rotterdam. Nauwelijks twee maanden later, begin april 2014, presenteerde zij 

haar biografie Met levend materiaal. Copijn 1763-2013.Tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, 

boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten. Op het eerste gezicht twee 

onverenigbare werkzaamheden. Wisselt Mariëtte Kamphuis de theorie in voor de praktijk?

Met levend materiaal
Voor ons ligt de biografie, een kloek boek 
boordevol tekeningen, foto’s en verhalen, 
gebaseerd op jaren intensief bronnenonderzoek. 
Mariëtte Kamphuis beschrijft een dynastie 
Copijn; over de eerste jaren, de tegenslagen, de 
winst en inventiviteit op groengebied. Het boek 
is meer dan een familiegeschiedenis, het toont 
ook tweehonderdvijftig jaar geschiedenis van 
het groenvak. Bovenal is het een verhaal van 
plantmateriaal: over de zoektocht naar nieuwe 
(en mooiere) soorten fruit, groente, heesters, 
bomen en bloemen. Het onderzoek naar het 
sortiment weerspiegelt de wezenlijke interesse 
van Kamphuis. In dit licht bezien is de start van 
een bloemenkwekerij bijna een logisch vervolg. 

Beleef de seizoenen
Kwekerij bloemenakker voorziet niet in doorsnee 
snijbloemen. Het is zoals Kamphuis noemt 
“een kleinschalige, biologische bloemenkwekerij 
met een opgewekt en rijk bloemenpalet van 
simpele boerenbloemen en (akker)kruiden 
tot kinky cultivars, gekweekt op volle grond in 
samenwerking met de natuur.”
Er is in toenemende mate aandacht voor de 
herkomst van ons voedsel: waar, hoe en door wie 

Kwekerij bloemenakker:  
bloemen zonder bijsmaak

het seizoen. Ook Nederland kent soortgelijke 
initiatieven. In 1993 startten Nancy en Ferry 
Kliphuis met Kliphuis Bloemen, biologisch 
geteelde bloemen, zij behoorden tot de pioniers in 
het vak. Sinds 2006 zijn zij met pensioen. “Nancy 
en Ferry zijn mijn adviseurs; zonder hen geen 
bloemenakker. Zij delen hun jarenlange vakkennis 
van het biologisch bloemen kweken met mij en ik 
leer veel van hen.” 
Tijdens het gesprek in juli 2014 staan de velden 
van de kwekerij volop in bloei, de diversiteit is 
opvallend. Kamphuis kiest voor simpele bloemen, 
aromatische bloemen en kinky cultivars. Het 
resultaat is overweldigend. Varianten van 
eenvoudige afrikaantjes, Digitalis, torenhoge 
venkel, geurige citroenmelisse, veelbelovende 
grassen, graan, diverse Salvia-cultivars, Dahlia’s, 
knallende Malva, Cosmea, te veel om op te 
noemen.

is het verbouwd? Dezelfde vragen kunnen worden 
gesteld over de herkomst van snijbloemen. Het 
blijkt dat de breed verkrijgbare snijbloemen 
afkomstig zijn uit massaproductie, zijn ingevlogen 
en veelal opgekweekt met veel kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. De markt vraagt om 
uniformiteit van bloemen: alles even groot, 
kleurvast en met een lang vaasleven. Met als 
gevolg dat het gros van de (geurloze) boeketten 
een steriele uitstraling heeft en ver verwijderd is 
van het geplukte boeket uit de tuin. Kamphuis 
bepleit een andere kijk op snijbloemen. Haar pluk 
(van) de dag is een letterlijke handeling, zo beleef 
je de seizoenen thuis dankzij de bloemen.
Kamphuis’ boeketten zijn geurig. Haar kleurige 
kruidenboeketten met onder andere Salvia, munt, 
goudsbloemen, dille en venkel zijn letterlijk (en 
figuurlijk) om op te eten. Biologische bloemen 
hebben de naam kostbaar te zijn maar kies 
bijvoorbeeld voor enkele takken op een passende 
vaas in plaats van een even dure grote bos 
‘kiloknallers’.

Slow flowers
In Amerika en Engeland ontstond de seasonal 
flower movement met oog voor duurzame lokale 
kwekerijen met (inheemse) snijbloemen van 

Linksboven: Een geurig, kleurig en smakelijk kruidenboeket van kwekerij 
bloemenakker.
Rechtsboven: Mariëtte Kamphuis wandelend over de akker.
Inula hookeri is een van de bloemenakker-favorieten. Alle stadia van de bloem 
zijn prachtig. Plantenjager Joseph Hooker vond de plant in de Himalaya en 
introduceerde de ‘shaggy member of the daisy family’ in de Britse tuinen in 1849. 
(Bron: www.birminghambotanicalgardens.org.uk)
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- levenskracht -

meer dan welk medicijn ook. Al is het vaak maar 
een kwartier, vier keer per dag is dat toch lekker 
meegenomen. Ach, tuinieren kan ook licht werk 
zijn. Want naast zware klussen als hagen snoeien, 
blijven er voldoende tuinwerkjes over. 
Mijn tuin staat tamelijk vol, ik ben een verzamelaar, 
en daardoor zet ik nogal eens een struik of vaste 
plant op een wat minder ideale plek. Dit jaar hebben 
ze met z’n allen afgesproken dat ze gewoon gaan 
bloeien, ook al staan ze te dicht opeen. Het voelt 
alsof ze weten dat ik ze nodig heb.

Genieten
Naast alle zorgen merk ik ook een positief 
fenomeen bij mezelf op. Ik doe een stapje terug. 
Het is helemaal niet nodig om zo hard te rennen 
en te redderen. Ik doe wat ik kan en als de groei 
eruit is, ga ik lekker in een luie stoel in het zonnetje 
zitten uitrusten. Ik ben toch nog steeds in de tuin 
en krijg de zoete geuren van mijn rozen in mijn 
neus. Vooral ‘Constance Spry’ en de botanische 
rozen (met enkelvoudige bloemen) verspreiden 
zo’n verrukkelijke geur.
Nu komt de herfst er aan. Toen ik nog in de 
stad woonde, was ik altijd een beetje depri in 
deze tijd. Maar hier, op het platteland, is er nog 
zoveel dat me hernieuwde energie geeft. De 
zacht gele bloemetjes van Helianthus ‘Lemon 
Queen’ stralen me al wekenlang iedere middag 
tegemoet, de rozen bloeien voor een tweede maal 
en de siergrassen ruisen in die soms opstekende 
najaarswind. Nog steeds neem ik iedere dag een 
paar keer een snuifje vitamine G. En ze werkt 
beter dan welke pil dan ook. De tuin heeft me 
laten zien dat alle leven eindig is, maar me ook 
teruggegeven dat het leven is om van te genieten. 
Hoe lang dat mag zijn.

‘De tuin vol woorden’ is tuin nr. 51 in de Open 
Tuinen Gids 2014. In 2015 is de tuin hopelijk weer 
gewoon open. 
Voor informatie: www.bureautuinleven.nl.

Reddingsboei
Wat had ik ze nodig die sneeuwklokjes in januari. 
Ik kreeg nogal out of the blue  te horen dat ik kanker 
met uitzaaiingen had. De bodem viel onder mijn 
bestaan uit. Van de ene op de andere dag was 
ik mezelf niet meer en moest zoeken naar een 
manier om verder te kunnen. Maar speciaal voor 
mij is het voorjaar vroeg en de sneeuwklokjes zijn 
helend. Als galanthofiel heb ik sowieso een band 
met die dappere schoonheden, nu zijn ze mijn 
reddingsboei. 
In die eerste weken dacht ik vaak: “als de 
sneeuwklokjes verwelken, is mijn levenseinde 
gekomen en zorgen we er samen voor dat de 
kringloop, dankzij ons, weer gewoon doorgaat”. 
Dit gaf enorm veel troost. Iedere ochtend en 
middag zocht ik dat prille groen van de klokjes 
op, en merkte gewoon door wat prutsen en veel te 
kijken dat ik me steeds meer kon verzoenen met 
de logica van hun opkomst en onvermijdelijke 
neergang. 
Het weer blijft mooi, het is nog nooit zo 
groeizaam in mijn tuin geweest en dat voelt als 
een persoonlijk cadeau. Ik heb het nodig, want 
na vele onderzoeken volgt een zware operatie. 
Tuinieren mag voorlopig niet, maar wel kan ik 
door de tuin wandelen, waar ik intens geniet van 
ieder blad en bloemetje dat zich ontvouwt in de 
warme voorjaarszon. 

Gelukkig ben ik al snel weer aan het tuinieren. 
Mijn lievelingen koesteren, zorgen dat ze vrij van 
onkruid staan en kunnen groeien, dat geneest 

Ik haal adem, ik kijk om me heen, ik leef en geniet. Deze ochtend zit ik op een yogamatje met zicht op m’n 

nazomertuin, hij laat me voelen dat het NU zo belangrijk is. En voor de zoveelste keer dit jaar gaan mijn gedachten 

terug naar de tijd van de sneeuwklokjes. Wat waren ze mooi. De ovale klokjes doen mij denken aan het schilderij 

van Vermeer; Meisje met de parel. Een schilderij dat mij iedere keer ontroert.

Tekst en fotografie: Marjan Sorgdrager

Met de klok mee:
Ben je niet tot echt tuinieren in staat, dan is het heel heilzaam om op stahoogte toch 
te kunnen tuinieren.
Tuinvrouw Marjan Sorgdrager: “Ik doe een stapje terug.” Foto: Marjory Huizinga

Erigeron annuus kan een enorme uitzaaier zijn, maar mag in mijn tuin niet ontbreken.
Een nazomerhoekje met sterke makkelijke planten als Persicaria amplexicaulis, Aster 
divaricatus en Miscanthus ‘Morning Light’.

MIJN TUIN ALS 
LEVENSKRACHT
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Rood
Eén van de effecten van rood is dat de tijd als langer ervaren wordt. In een 
omgeving waar veel rood te zien is, denk je dat je daar langer verblijft dan het 
geval is. Ook is rood een kleur waarbij de gemoederen snel kunnen oplopen. 
Niet voor niets is rood de kleur van de planeet Mars, de god van de oorlog. 
Voor wie graag lange avonden met vrienden in zijn tuin zit, lijkt rood dan ook 
niet de meest geschikte keuze. Het is een warme en opvallende kleur. Rood 
komt naar ons toe. Rode bloemen die achter in een tuin staan, doen daar-
door een tuin kleiner lijken.

Blauw
Voor een goed gesprek lijkt blauw zich beter te lenen. Onder invloed van 
deze kleur verloopt de communicatie het meest harmonieus. Maar wanneer 
een tuin vol lichtblauwe bloemen zou staan, kan men klachten over kou ver-
wachten. Schrijver en filosoof Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 
schrijft in zijn omvangrijke werk ‘Kleurenleer’: “Zoals we de hoge hemel, de 
verre bergen blauw zien, zo schijnt een blauw vlak voor ons terug te wijken. 
Zoals we iets aangenaams dat voor ons vlucht graag achtervolgen, zo kijken 
we graag naar blauw, niet omdat het aan ons opdringt, maar omdat het ons 
meetrekt.” Blauw wijkt en daardoor lijkt een tuin groter als er achterin blauwe 
bloemen staan.

Roze
Roze is afgeleid van rood, maar heeft een ander effect. Het is een vertede-
rende kleur die heftige emoties tempert. Het roept gevoelens van intimiteit 
op, wat prettig maar ook ongewenst kan zijn. De ervaring van roze verandert 
sterk in combinaties. Bij wit lijkt het veel bleker, bij zwart veel krachtiger en 
bij rood roder. Zo kan eenzelfde roze bloeiende plant bij andere buurplanten 
een geheel andere indruk maken.

Paars
Paars ofwel violet is samengesteld uit rood en blauw. Het effect van de kleur 
paars hangt af van de hoeveelheid rood en blauw. Het kan naar de koelere 
kant gaan als er veel blauw in gemengd is, terwijl het effect warmer wordt 
naarmate er meer rood in zit. 

De planten in onze tuinen kiezen we vaak omdat we die mooi vinden. We 
staan er niet steeds bij stil dat er van de kleur van de plant en haar bloemen 
een invloed uitgaat op ons welbevinden. De schilder Wassily Kandinsky 
(1866-1944) stelde, dat kleur direct de ziel beïnvloedt. We bespreken de 
meest voorkomende kleuren in de tuin en hun effecten op ons gevoel van 
welbevinden.

Effecten van

kleuren

Tekst: Martje van den Bosch   Fotografie: Brecht Mané 

- kleuren -

V.l.n.r: De zon schijnt altijd bij Hemerocallis ‘Stella d’Oro’.                  
Rood komt naar je toe met Papaver somniferum. 
Wit kan een sprookjesachtig effect hebben.
Echt zwart is Alcea nigra niet. 

Groen
Groen ervaren we vaak als fris en gezond. Goethe 
zei over deze kleur: “Ons oog vindt daarin wer-
kelijke bevrediging. Men wil niet verder en men 
kan niet verder.” Bij groen wil je blijven, deze kleur 
werkt ontspannend en geeft rust. 

Geel
Geel zorgt ervoor dat de zon schijnt. Zelfs op een 
sombere dag is dat te voelen in een gele border. 
Het frisse en zonnige effect van geel maakt de 
omgeving licht van kleur en is zelfs in het donker 
nog zichtbaar. Geel heeft een opwekkend en licht 
prikkelend effect. 

Wit en zwart
Wit en zwart zijn optisch gezien geen kleuren, 
maar wit- en zwartbloeiende planten hebben ook 
effecten. Wit spreidt licht en schept ruimte. Witte 
borders en witte tuinen kunnen een sprookjes-
achtig effect hebben. Sereen en verstild. Maar wit 
brengt ook afstandelijkheid en ijzigheid met zich 
mee. Het ongenaakbare van wit wordt direct ver-
stoord als een bloem een smet heeft. 
Zwarte bloemen zijn fascinerend. Echt zwart zijn 
ze meestal niet, ze hebben veelal een diepe paars-
rode glans. Een border met uitsluitend donkere 
bloemen kan een somber beeld opleveren. Met 
beleid toegepast, kan zwart echter extra elegantie 
en diepte aan een border geven.
De effecten van kleur zijn hier algemeen weer-
gegeven. De beleving van kleur blijft heel 
persoonlijk. Bij een tuinbezoek staan we vaak stil 
bij wat we mooi vinden. Ik nodig u uit om ook stil 
te staan bij wat de kleuren met u doen.

Bronnen: Martje van den Bosch, De beleving van kleur in de tuin, 

Atrium, Alphen aan den Rijn 2012 

Johannes Wolfgang von Goethe, Kleurenleer, Vrij Geestesleven, 

Zeist 2009

Martje van den Bosch studeerde filosofie aan de 
Radboud Universiteit en werkte als docent aan 
Avans Hogeschool. Zij ontwierp met haar man 
bezoekerstuin ‘De Tuinen in Demen’. (tuin nr. 
243 in de Open Tuinen Gids 2014). Zij schreef ‘De 
Beleving van kleur in de tuin’ en schrijft voor onder 
andere ‘Brabeau’ en ‘De Tuinliefhebber’ en nu ook 
voor ‘Het Tuinjournaal’.
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- vilsteren -

Tekst: Wim Meulenkamp 

Fotografie: Rose-Marie Gerritsen

Soms heb je van die wandelroutes waarvan je al meteen 

weet dat ze ‘gelezen’ moeten worden. Een park dat is 

neergezet als een schilderijenverzameling, of als een boek 

dat per hoofdstuk weer een andere kijk op de zaak levert. 

Voorbeeld is de wandeling door de overtuin van het weinig 

opgemerkte landgoed Vilsteren (Overijssel). Een wandeling 

met een hoge ‘vitamine G’-waarde.

De stijlfiguur waarvan men te Vilsteren gebruik 
heeft gemaakt, is de ferme ornée: een landgoed 
dat met name het akkerland en de koeienweides 
betrekt in de landschappelijke aanleg. En dat is in 
Vilsteren optimaal gedaan – de eigenlijke wande-
ling is, ofschoon langgerekt en soms flink rond-
slingerend, heel smal op veel plaatsen. Elders treft 
men wat ongericht struweel en boomplantingen. 
De panorama’s zijn prachtig.

‘Naar de Engelsche smaak’
In 1812 gaven de eigenaren van Huis Vilsteren, de 
Helmichs, opdracht aan de Zwolse tuinarchitect 
Georg Anton Blom of Blum, tot uitbreiding van 
de aanplanting. Het ging om ‘het boschje voor 
het huis’, dat werd ‘veranderd naar de Engelsche 
smaak’. Het direct aan het huis gelegen park werd 
het jaar daarop, in 1813, ‘op zijn Engelsch aan-
gelegd’. Hier werd de aanwezige formele aanleg 
verwijderd. 
Het is dus de aanleg uit 1812 die voor ons van 
belang is: de overtuin. Dit bosje maakt een 
halve cirkel aan de weiderand met de (latere) 
molen, tegenover het in 1905 vervangen huis. 
Centraal is de zogeheten witte koepel te zien; een 
witgepleisterd rietgedekt gebouwtje. Links, het 
huis in de rug, is een breed tractorpad dat richting 
de Overijsselse Vecht leidt. Aan het eind daarvan, 
loopt een smal paadje tussen een verwilderde, 
deels oudere, rij eiken, naar rechts. Als wandelaar 
denk je aanvankelijk ”is dit het nu?”, maar allengs 
wordt een recht stuk bemerkbaar, en af en toe 
een glimp van de rivier. Hier ziet men al snel de 
kurkentrekker, een zogenaamd slakkenbergje met 
fraai uitzicht over de rivier. De wandeling loopt 
evenwijdig aan de Vecht, en men kan kiezen 
tussen twee routes, onder in het dalletje tussen 
de rivierduinen, of over een smal paadje aan de 
weidekant. Het smalle pad voert langs de weide 
met de molen en zo komt de wandelaar bij de 
Witte Koepel (1840, maar herbouwd in steen 
rond 1850-1860). Die kijkt uit over het bucolisch 
landschap en tegenwoordig heeft men er een 
gastenboek liggen, geheel in overeenkomst met 
de oude tuingebruiken.

Fictief graf
Terug op het tracé een nog niet herplant laantje 
met bomen die waarschijnlijk uit de tijd van aan-
leg dateren. Uiteindelijk lijkt men het park uit te 
lopen, wanneer een breed pad een splitsing maakt 
en terug zou voeren naar het dorp. Maar aan de 
overzijde van het pad begint ‘het nieuwe werk’, 
aangelegd rond 1840. Het is even zoeken, maar 

men stoot aan een grote kom met rododendrons 
begroeid en aan de rand daarvan de hermitage; een 
rustiek bouwwerkje en een echte folly (Engels voor 
‘dwaasheid’). Eind achttiende/begin negentiende 
eeuw raakte deze romantische vermaaksarchitec-
tuur in de mode. In een kom ligt vervolgens een 
eenvoudig aarden graf met een houten kruis. Dit 
verbeeldt het graf van de kluizenaar. Ook weer  fictie, 
bedoeld om de wandelaar te verbazen. En plots 
 beseft men niet ver van Boschwijk en Soeslo te zijn 
– de eigendommen van de sentimentele dichter 
Rhijnvis Feith (1753-1824) die de natuur idealiseer-
de in zijn werken ‘Het Graf’ en ‘Julia’. Deze plek is 
uniek in ons land; fictieve graven zijn zeldzaam, en 
al helemaal als onderdeel van een verhaal.
Richting de rivier gaat het pad verder dat een hoog 
uitzicht biedt over de Vecht. Vandaaruit maakt 
men een aangename wandeling langs de akkers 
en weides aan de zoom van het park naar het 
dorpje.
Dit is dan het Vilsters Paradijs, waar we van 
belevenis naar belevenis zijn gelopen: uitzichten, 
idylles, amusement bij de ronddraaiende klim naar 
de kurkentrekker, en melancholie bij de kluis en 
het graf. Alles aaneengesponnen door een van de 
meest aangename, en afwisselende wandelingen 
in het land.

ERHEEN EN WEER TERUG: 

VILSTEREN 
ALS BELEVENISROUTE

Wim Meulenkamp (1953) schreef boeken over follies en andere cultuurhistorische 
zaken, alsmede twee verhalenbundels.

Het landgoed Vilsteren heeft vijf wandelroutes, die u kunt verkrijgen bij het 
Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren. Voor informatie 
en openingstijden: www. landgoedvilsteren.nl.

Boven: Het landgoed-
dorp Vilsteren vanaf de 
noordelijke aanleg.

Linkerpagina:
Links: Zicht op de Vecht.
Rechts:
De kluizenaarshut.
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- in goede aarde -

Redding nabij?
Het bewustzijn groeit dat we een andere weg 
moeten inslaan.  Zo groeit de vraag naar biologische 
producten en is de consument bereid om hier 
meer voor te betalen. Dat strekt zich ook uit tot 
biologisch geteelde tuinplanten en bloembollen. 
In onze tuinen kunnen we bijen helpen door zo 
veel mogelijk bomen, struiken en kruiden toe te 
passen die in het hele vliegseizoen van maart tot 
eind oktober nectar en stuifmeel leveren. In het 
voorjaar kunnen bijen vaak voldoende voedsel 
halen, maar na de bloei van de linde in juli neemt 
het aantal voor bijen interessante planten af. 

Een paar suggesties voor de tuin: Van een groot 
gazon kan een deel worden omgevormd tot een 
bloemenwei met meerjarigen en grassen. Er zijn 
prachtige mengsels verkrijgbaar die na een paar 
jaar pas volwassen zijn en vervolgens voor lange 
tijd een pracht aan bloemen geven. Zorg dat het 
hele vliegseizoen van medio maart tot eind oktober 
in voldoende mate voedsel beschikbaar is voor de 
honingbij, zodat volken gezond de winter in gaan. 
Wat zijn de belangrijkste drachtplanten? Het 
sortiment bomen, struiken en kruiden is enorm, 
dus er is altijd wel een geschikte soort te vinden. 
Let op dat er verschil is in de mate waarin een 
plant stuifmeel en nectar levert. Op internet zijn 
voldoende lijstjes te vinden. Een duidelijke site met 
nectar- en stuifmeelwaarden is: www.imkerpedia.
nl/wiki/index.php/drachtplanten.
Bij langdurig bloeiende, bijvriendelijke planten zal 
de tuin ook op nazomerse dagen veranderen in een 
zoemende oase waar ook de nodige vlinders van 
profiteren. Vergeet niet de laatbloeiende klimop een 
flinke ruimte te geven. Het ‘verbloemen’ van onze 
omgeving wordt zeker beloond.

Frank Moens is communicatiemedewerker van de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging. 
Meer informatie: www.bijenhouders.nl.

Oorzaak van de  afname van de bijensoorten is een verslechterde leefomgeving. 
Dit komt door een combinatie van factoren: het verdwijnen van de diversiteit 
aan bloeiende gewassen uit de natuur, verstedelijking, het gebruik van 
zogeheten ‘gewasbeschermingsmiddelen’ en de agrarische monoculturen.

Wintersterfte
Een extra bedreiging voor de honingbij is de varroamijt, een parasiet, sinds 
1983 in ons land aanwezig,  die bijenvolken ernstig verzwakt waardoor ze in 
de winter sterven. Imkers hebben methodes ontwikkeld om deze parasiet 
terug te dringen. Mede hierdoor is de wintersterfte van bijenvolken de 
afgelopen twee jaar omlaag gegaan van ruim 20% in 2012 naar 9% dit jaar. 
Mogelijk heeft de afgelopen matige winter daarbij een handje geholpen. 
Gewasbeschermingsmiddelen zijn echter de grootste boosdoener voor 
de totale bijenpopulatie. Het decennialange gebruik van herbiciden tegen 
ongewenste inheemse bloeiende kruiden hebben van akkers en weilanden 
drachtwoestijnen gemaakt. Dat wil zeggen dat voor bestuivende insecten er 
nauwelijks stuifmeel en nectar te vinden is, hun dagelijks voedsel.

Een paar maanden geleden is een onderzoek gedaan naar planten verkrijgbaar 
bij tuincentra, waaruit bleek dat ze veel chemische stoffen bevatten die scha-
delijk zijn voor bijen. Dat geldt zelfs voor planten die worden aangeboden met 
het label ‘bijenplant’. Het is bekend dat in de bloembollenteelt allerlei schade-
lijke middelen, waaronder neonicotinoïden, worden toegepast. Recent is uit 
onderzoek van de Radbout Universiteit in Nijmegen gebleken dat er mogelijk 
verband bestaat tussen de vervuiling van het oppervlaktewater met neonicoti-
noïden door lozing uit de kassen en de afneming van de vogelstand.
De politiek heeft het  terugdringen van de neonicotinoïden  hoog op de agen-
da staan. Mede op initiatief van staatssecretaris Dijksma van Economische 
Zaken is in december 2013 een tijdelijk verbod van twee jaar ingesteld op het 
gebruik van de meest schadelijke middelen uit die groep. 

Al tientallen jaren neemt de bijenpopulatie op een alar-
merende wijze af. Omdat bijen zorgen voor de bestuiving 
van gewassen hebben ze een belangrijke rol in onze 
voedselproductie. Ons land telt ongeveer 350 soorten, 
waartoe ook de hommels worden gerekend. Bestuivende 
insecten zijn onmisbaar voor de natuur: de meeste 
bloeiende planten zijn afhankelijk van hun bestuiving.

Tekst en fotografie: Frank Moens

Bijen 
faciliteren helpt
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Hommel. Honingbij.

De aardhommel. Foto Jeroen Vorstman

Na de bloei van de linde in juli neemt het aantal voor bijen 
interessante planten af. Foto: Shutterstock
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- carla de jonge -- sociaal tuinieren -

Afscheid van Carla de Jonge

Fleurige aanblik
Twintig medewerkers van het Amerikaanse bedrijf 
AES, gespecialiseerd in alternatieve energievoor-
ziening, zetten zich in juni volop in voor mensen 
die niet in staat zijn om zelf hun tuintje bij te 
 houden.
Zij werden begeleid door deskundige vrijwilligers 
van de NTs en Stichting Present. Met als resultaat 
prachtig opgeknapte tuintjes met planten die 
beschikbaar waren gesteld door tuineigenaren 
aangesloten bij de Nederlandse Tuinenstichting.

Een van onze tuineigenaren, Wilma Diender, was 
in juni zelf aanwezig om het project in uitvoering 
te zien. Ze toonde zich onder de indruk. En de 
NTs is blij met haar planten, die de tuintjes een 
fleurige aanblik geven.

Succesvolle tuinprojectdag
Vele handen maken licht werk: naast de mensen 
van AES waren veel vrijwilligers van de NTs 
op deze projectmiddag aanwezig. Josje Engel 
repareerde hekjes en herstraatte tuinpaden, 
Robertien Aberson leidde alles in goede banen 

Tuinen opknappen in 
Amsterdamse Bloemenbuurt

en Ysk Vondeling en Bram de Vries begeleidden 
de groepen die in de tuinen werkten. Daarnaast 
waren hovenier Matthias van den Berg en 
tuinontwerpster Marilies Jacobs de onmisbare 
krachten op deze succesvolle tuinprojectdag.

Voor meer informatie over het project Sociaal 
Tuinieren: www.tuinenstichting.nl / over ons / 
sociaal tuinieren.

De fondsenwerving voor ons project Sociaal Tuinieren seizoen 2014-2015 is in volle gang. Tussentijds 
kreeg de Nederlandse Tuinenstichting het verheugende bericht dat de Amsterdamse woningcorporatie 
Eigen Haard een genereuze donatie heeft gedaan aan het project. Dit stelde ons in staat om deze zomer 
een ‘Sociaal Tuinieren-middag’ te organiseren in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord.

Een tevreden bewoner 
van de Bloemenbuurt 
met zijn fleurige nieuwe 
tuin en de vrijwilligers die 
hem hebben geholpen.

Tekst: Suzanne Kooij

Fotografie: Emilie Goossens en Josje Engel

Liefde voor het buitenleven
Carla kreeg zowel de liefde voor het buitenleven als voor de cultuurhistorie 
van landgoederen mee doordat ze opgroeide op een kleine buitenplaats 
in Doorn. “Wij woonden in de tuinmanswoning van ‘De Zonheuvel’, 
bovenop de Utrechtse Heuvelrug, waar mijn vader rentmeester was. Hij 
had een opleiding van de Heidemaatschappij gevolgd en hield van bomen, 
mijn moeder tuinierde graag. Door zijn werk had hij veel contacten met 
eigenaren van buitenplaatsen en connecties binnen Staatsbosbeheer. 
Professor Bijhouwer kwam regelmatig bij ons over de vloer. Mijn broer 
is ook rentmeester geworden en hoewel ik als kind veel interesse had in 
het werk van mijn vader, koos ik voor een administratieve opleiding. Eind 
jaren zestig ging ik werken bij het Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum 
van Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. Ik kreeg te maken met de 
studentenopstand en heb heel wat belangrijke archiefstukken veilig moeten 
stellen! Tot mijn pensionering ben ik er gebleven.” 

Indrukwekkende excursielijst
Carla woont driehoog en tuiniert op een siertuinencomplex aan de rand van 
Amsterdam/Amstelveen. Al in een vroeg stadium werd ze donateur van de 
Nederlandse Tuinenstichting, want groen cultuurbehoud spreekt haar aan. 
De drukke baan belette haar echter verdere inzet. Dat veranderde toen ze in 
1999 gepensioneerd werd. “Al snel kwam de Excursiecommissie op mijn pad 
en later een functie in het bestuur.” Ze laat een indrukwekkende excursielijst 
zien, die begint met een tuinwandeling door Amsterdam op 12 oktober 
1983 onder de noemer ‘Donateursdagen’. “In 2007 hebben we de herstelde 
buitenplaatsen ‘Mon Plaisir’ en ‘Heesterlust’ in Schuddebeurs op Schouwen-
Duiveland bezocht. Beide staan beschreven in twee familieboeken. De Jonge 
is een eeuwenoud geslacht, met wortels in Zierikzee.” Carla en haar netwerk 
zullen node worden gemist, maar ze houdt nog een slag om de arm. “Een 
beroep op mij doen is altijd oké!”    

De Excursiecommissie heeft een nieuwe voorzitter, Michiel 

Plomp. In het juninummer van Tuinjournaal wordt hij op pagina 6 

voorgesteld. “Hij zal een goede opvolger zijn”, zegt Carla de Jonge. 

Al eerder nam ze afscheid als bestuurslid. “De jaren gaan een beetje 

tellen. Gelukkig ben ik nog betrokken bij de excursies in 2015. Kan 

het een beetje wennen. Het organiseren en de contacten zal ik 

zeker missen.” Jarenlang zijn onder haar leiding en mede door haar 

inbreng prachtige excursies tot stand gekomen.
 
Tekst en illustraties: Julia Voskuil
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otc
open tuinen
commissie

Voor ons betekent tuinieren omgaan met het spanningsveld tussen twee 
aspecten; cultuur en natuur. Het is een voortdurende uitdaging om deze twee 
aspecten harmonisch met elkaar te laten samenkomen, zonder dat een van 
die twee de overhand gaat nemen. Toen wij vele jaren geleden begonnen met 
de aanleg van onze huidige tuin, was dat voor ons het uitgangspunt. We 
hadden beiden andere wensen: mijn man wilde graag een natuurgebied(je) 
en ikzelf gewoon een tuin met borders, struiken en bomen. 

Gaandeweg ontstonden de diverse borders in de tuin en kregen niet alle-
daagse bomen en struiken hun plaats. En achter de hoogstamboomgaard 
met schapen is een natuurgebied met paddenpoel en vogelbosje gekomen.

Geen bestrijdingsmiddel, toch gezond
We tuinieren op een gebied van ruim 1 hectare dat eerst een kwekerij is ge-
weest. Gelukkig had men daar nooit met gif gewerkt en had het gebied een 
‘schone grond’-verklaring, dus vonden wij het logisch om die traditie om 
geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken voort te zetten. 
Als je de verhalen soms hoort, lijkt het alsof tuinieren vooral kommer en kwel 
betekent. Want altijd zijn er planten die het niet doen, rozen met roest en 
clematissen die aan verwelkingsziekte ten onder dreigen te gaan, en dan wordt 

Open landschapstuin bij een moderne bungalow met verschillende borders op 
kleur en veel bijzondere planten, struiken en bomen. Tuin nr. 150 in de Open 
Tuinen Gids 2014. Geopend: van mei tot en met september op afspraak. 
Entree € 3,- incl. koffie/thee/lekkernij (opbrengst gaat naar een goed doel). 
NTs-donateurs kunnen de tuin gratis bezoeken op afspraak.
Anne-Marie en Cees Beenen-Sluijters, Gooijerdijk 2 A, 3972 MB Driebergen. 
Tel. 0343 533 281; e-mail: c.a.beenensluijters@hetnet.nl

Evenwicht tussen natuur en cultuur

thema

vitamine g

•

Tekst: Anne-Marie Beenen-Sluijters

Fotografie: Lietje de Vree

Niet alleen vaste planten, ook struiken en zelfs 
rozen hebben die gave. Zo hebben twee zich als 
ramblers gedragende rozen zich in muurspleten 
gewurmd waar je nog geen mes in zou kunnen 
steken. Ieder jaar bloeien ze overdadig, geven 
overvloedig bottels in het najaar en hebben nooit 
last van welke aandoening dan ook. 
Is het dan altijd een succes om planten hun 
gang te laten gaan? Nee, echt niet. Campanula 
rapunculoides kwam ook zo eens aanwaaien en 
ik liet dat sierlijke klokje dat ook zo lang op de 
vaas staat, zijn gang gaan en dat heb ik geweten. 
Deze plant met zijn zeer dunne worteltjes heeft 
de nare gewoonte om zich bij voorkeur midden in 
een andere plant te vestigen en is dan bijna niet 
meer te rooien. Andere ‘aanwaaiers’ zoals Papaver 
somniferum en Tiarella grandiflora gedragen zich 
beter als gasten. 

Evenwicht komt niet vanzelf 
Toen wij het natuurgebied gingen aanleggen, 
kregen we te horen dat het vooral de natuur zelf 
zou zijn die corrigerend op zou treden. Het werd 

een struggle for life en vooral de brutaalste soorten 
zoals els en eik verdrongen de meer bescheiden 
struiken, terwijl zij ook het licht wegnamen voor 
de gewenste ondergroei, dus ingrijpen werd 
noodzakelijk. Ieder jaar dunnen we nu selectief 
maar wel flink uit en geven daardoor andere 
soorten de ruimte. Ook daar is nu een redelijk 
harmonisch evenwicht ontstaan en vooral de 
paddenpoel met zijn oevers van dikke lagen mos 
is nu een oase voor mens en dier. De ransuil kijkt 
er tevreden op neer.
Tuinieren op deze manier is voor ons het geven 
van ruimte, maar het vraagt ook om het stellen 
van grenzen om tot een ‘gezond’ evenwicht te 
komen; pure ‘vitamine G’ in de tuin.

er soms snel naar bestrijdingsmiddelen gegrepen. 
Vaak geeft zo’n ‘zieke’ plant alleen maar het signaal 
af dat de omstandigheden waaronder hij verwacht 
wordt te groeien en bloeien niet passend zijn. Zo 
houden rozen van lucht en wind om zich heen 
zodat hun blad snel opdroogt na een regenbui en 
geven ze met hun roestvlekken gewoon aan: ik sta 
hier niet goed. 

Zelf gekozen standplaats
We besloten hun signalen serieus te nemen, 
en zagen met verbazing dat planten die zich 
hadden uitgezaaid het op hun zelf gekozen 
standplaats veel beter deden dan op de plaats 
die ik voor hen had bedacht. Zo is het ieder jaar 
weer een verrassing waar Teucrium hyrcanicum, 
Strobilanthes en Cryptotaenia japonica zich hebben 
gevestigd. Diverse soorten Dianthus, maar ook 
Geranium en lavendel prefereren een plaatsje, hoe 
klein dan ook, tussen terrasstenen. 

Linkerpagina
Onder de zakdoekjesboom bloeien Phlox paniculata 
‘Hesperis’, Malva alcea ‘Fastigiata’ en Cryptotaenia 
japonica f. atropurpurea die mooi kleurt bij de rode Acer.

Met de klok mee: 
Tegen het huis heeft zich Cynara cardunculus ‘Porto 
Spineless’ genesteld. Ernaast Poncirus trifoliata.
Bijzondere struiken bij de voordeur: Rhamnus frangula 
‘Asplenifolia’ en Sinocalycanthus chinensis.
Pad door de dubbele border in aubergine-kleurige en 
paarse tinten.
Dikke lagen sterretjesmos bij de paddenpoel.
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Tekst: Francien Vuyk

Fotografie: Femke Steenbergen

Met een excursie naar de IJsselvallei voerde de 
Nederlandse Tuinenstichting ons langs de tuin 
het Rhienderenseveld, de Brummense Overtuin 
en de tuin van Huis Voorstonden.

Paradijselijke verrassing
De dag begon bij de Brummense Overtuin (tuin 
nr. 94 in de Open Tuinen Gids 2014). Dit was 
ooit de overtuin van het nu niet meer bestaande 
Huis Cromhout, gelegen aan de Arnhemsestraat 
in het hart van Brummen. De eigenaar van de 
tuin wees erop dat vrijwel alle, in de tweede helft 
van de negentiende eeuw gebouwde, huizen aan 
de straat een veranda aan de voorzijde hebben, 
om gezellig naar de passanten te kunnen kijken. 
Zijn eigen huis is zestig jaar geleden in dezelfde 
negentiende-eeuwse stijl in de overtuin opgericht. 
Aan de voorkant bevindt zich een formele tuin met 
buxusvakken, deels gevuld met een fijngemalen 
steensoort en overschaduwd door een magnifieke 

parels in de ijsselvallei
nts-excursie mei 2014

OTG 2014) door de eigenaresse, die plateelschilder 
is en staande voor haar atelier over de geschiedenis 
van de tuin vertelde. Ze begon met een weiland 
met paardenstallen en legde vervolgens uit een 
behoefte aan kleur, te zien door het raam van haar 
atelier, een smalle border aan. Ze kreeg de smaak 
te pakken en legde meer borders aan, in gebogen 
vormen. Ze omheinde de borders met hagen, die 
de rondingen van de borders volgen. De hagen zien 
er prima uit; ze worden wel vier à vijf keer per jaar 
gesnoeid. Het lijkt of de hagen de borderplanten 
een beetje streng op hun plaats houden. Daarnaast 
was er vroeger een groentetuin, maar die is 
vanwege de konijnen weer opgegeven. Nu is, 
avontuurlijker, een gedeelte van de tuin ingezaaid 
met wilde bloemen en een ander gedeelte mag 
begroeid worden door aangewaaide en zelfs door 
woekerende planten, dit alles ten behoeve van de 
vlinders. Drie kwartier bleek eigenlijk te kort om 
deze fraaie tuin te bekijken.

Totaalbelevenis
Voor het bezoek aan de laatste tuin, de havezate 
Huis Voorstonden in Brummen, was drie uur 
uitgetrokken. Maar dat was dan ook een soort 
totaalbelevenis; die begon met een ontvangst aan 
het ingangshek door de in landelijke stijl geklede 
gastvrouw. Zij leidde de deelnemers naar het 
koetshuis, waar een lunchbuffet klaarstond, met 
producten van eigen kweek. 

Na een lezing over de bouwgeschiedenis van het 
huis door de enthousiaste gastvrouw volgde een 
wandeling over het terrein: door de verschillende 
tuinen, door het bospark en langs het vele 
aanwezige water. Zo werden onder meer bezocht 
een pinetum, een moestuin, een gedeelte met wilde 
bloemen, twee formele tuinen en een watervalletje. 
Her en der mooie zichten en indrukwekkende oude 
bomen. In het parkbos maakte het resultaat van het 
grondige onderhoud indruk.

Liriodendron tulipifera. Na dit formele gedeelte was 
de achtertuin een soort paradijselijke verrassing. 
Een groot grasveld met in de lengte een grote 
rechthoekige vijver en aan de zijkanten grote, 
mooi beplante borders met pergola’s. Dat de 
eigenaar hoge eisen stelt aan goede verhoudingen 
in zijn tuin, blijkt uit het feit dat hij gaten in de 
stenen omranding van de vijver heeft laten zagen 
om daarin, in plaats van in (hogere) potten, 
buxusbollen te zetten. Achter de vijver is als het 
ware een tweede (achter)tuin met een bosvijver, 
een enigszins verhoogd gedeelte met bosplanten 
en een tempeltje midden in de zichtas vanuit het 
huis. De NTs-donateurs gaven de eigenaar groot 
gelijk dat hij de veranda aan de achterkant van zijn 
woonhuis heeft.

Behoefte aan kleur
Vervolgens werden we ontvangen in Het 
Rhienderenseveld in Brummen(tuin nr. 96 in de 

Met de klok mee: 
Huis en border 
Brummense Overtuin.

Border Het 
Rhienderenseveld.

In het parkbos van Huis 
Voorstonden.

Het Huis Voorstonden.
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Tekst: Rita Grothuis

Gerenoveerde Kooipark heropend

Monumentenstatus
In 2012 werd de Nederlandse Tuinenstichting benaderd door Henny 
Hoogervorst, voorzitster van de VBBK te Leiden. Dit in verband met de aanvraag 
van de gemeentelijke monumentenstatus voor het park, dat teruggaat op een 
ontwerp van Willem Marinus Dudok, gemeentearchitect van Leiden rond 1915.
Rita Grothuis-Wiesman van de Monumentencommissie van de NTs heeft de 
Vereniging geadviseerd en met het bestuur afgestemd hoe de NTs van haar 
ondersteuning van dit initiatief blijk kon geven.

Volkspark
In het Tuinjournaal van september 2012 besteedde de NTs aandacht aan 
dit park, dat als ‘Volkspark’ werd ontworpen en aangelegd in 1920. Met 
het streven naar de monumentenstatus werd ook beoogd het park in oude 
luister te herstellen, inclusief de elementen die Dudok reeds als typische 
onderdelen voor een Volkspark opnam: een trapveld voor de oudere jeugd en 
een speelhoek voor kinderen.
Op 15 oktober 2013 werd de monumentenstatus verleend en werd een 
aanvang gemaakt met de renovatie in de geest van Dudok. Wat betreft de 
constructieve onderdelen is deze inmiddels voltooid. De felicitaties van de 
NTs werden persoonlijk overgebracht door Rita Grothuis.

Op 1 mei opende de Leidse wethouder Frank de Wit het gerenoveerde Kooipark met de 
inwerkingstelling van de vernieuwde fontein. De Vereniging tot Behoud en Bescherming 
van het Kooipark (VBBK) ziet hiermee haar inzet en inspanningen bekroond. 

Henny Hoogervorst van 
de VBBK en de Leidse 
wethouder Frank de Wit.
Foto: Buro JP, Leiden

Het renovatieplan voor 
het Kooipark. Archief 
gemeente Leiden.

Het huis van de architect Abe Bonnema (1926-2001) te Hardegarijp (Friesland), 
eigendom van de Vereniging ‘Hendrick de Keyser’*, staat te huur. Eind 2013, 
op het eind van hun huurcontract, vroeg Marjon Beumer van Orson+Bodil 
modeontwerpers, echter nog aan de Monumentencommissie om een bezoek 
te brengen aan de tuin. 

Zij maakte zich zorgen over het onderhoud. Ook met de hulp van vrienden 
lukte het haar niet de tuin op een bevredigende manier bij te houden. Samen 
met Leo den Dulk, biograaf van Mien Ruys, hebben Beline Geertsema en 
Marianne van Lidth als rapporteurs van de monumentencommissie de tuin 
bezocht. 

Modernisme en functionalisme
Mien Ruys ontwierp de tuin in 1961-1963. Huis en tuin samen zijn een 
goed voorbeeld van het modernisme en het functionalisme in Friesland. De 
combinatie heeft monumentenstatus. Voor ‘Hendrick de Keyser’ is het pand 
een modernistisch buitenbeentje, in hun bezit van doorgaans oudere panden 
en tuinen.

De tuin heeft een prachtig, ruimtelijk open plan met gras en lage 
heggencoulissen naar de straat, met een rechtlijnig terras, bloem- en 
rozenperken, vijver en bielzentrappen. In een yin-yangverstrengeling is 
het andere deel van de tuin romantisch, overschaduwd door bomen, met 
bodembegroeiing en slingerpaadjes. Huis en tuin hebben een innige relatie. 
De basismaten van huis en tuin sluiten naadloos op elkaar aan. Waar je in het 
huis ook bent, overal leef je met de tuin. De tuin is nog geheel getrouw aan 
het oorspronkelijke ontwerp, behoudens wat uitvallende beplanting en een 
schutting naar de straat.

NTs vraagt aandacht voor 
Mien Ruystuin in Hardegarijp

NTs-advies
De Monumentencommissie schreef naar 
aanleiding van het bezoek een brief aan ‘Hendrick 
de Keyser’ met een verzoek om, waar de aandacht 
en de investering voor het huis zo goed is, diezelfde 
aandacht en investering aan de tuin te geven. Het 
verzoek ging vergezeld van een globaal advies 
wat betreft een aanpassing van de tuinbeplanting 
aan de veranderde omstandigheden, zoals de 
toegenomen schaduwwerking van de grote 
bomen. Ook werd geadviseerd de schutting naar 
de straat te verwijderen en de hoge hagen lager 
te snoeien. 
‘Hendrick de Keyser’ heeft geantwoord zeer 
bereid te zijn tot een gesprek over tuinadviezen en 
-werkzaamheden, die in de toekomst opportuun 
kunnen zijn. Maar eerst wil de vereniging 
afwachten welke huurder zich aandient. Zij tekent 
aan, dat het verlagen van de hagen waarschijnlijk 
alleen tot de mogelijkheden behoort als zich een 
huurder aandient die het huis anders dan als 
woonhuis wil gebruiken. 

*  Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het 
behoud van architectonisch of historisch belangrijke 
gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet 
dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te 
restaureren en te verhuren.

Het ontwerp geeft een 
goed beeld van het 
modernisme.

Tekst: Marianne van Lidth de Jeude

Fotogafie: Marjon Beumer
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Rond 1650 is Zweden de belangrijkste handels-
partner van de Republiek in het Oostzeegebied 
en de zeventiende eeuw is voor beide landen 
een gouden tijdperk. De bloeiende handel op de 
Oostzee brengt ook culturele uitwisseling met 
zich mee. Zo werd gebakken steen [baksteen] 
in Zweden lang Holländsk klinkert  genoemd, en 
een boerderij een Holländeri.1  Ook op het gebied 
van tuinarchitectuur, toegepaste beeldende kunst 
in de tuin en beplanting was en is in Zweden de 
 Nederlandse invloed duidelijk te herkennen.

Nederlandse hoftuinen
De stijl van de Republiek, het classicisme, 
was enorm invloedrijk in het buitenland. In 
de zeventiende eeuw waren de geometrische 
tuinen van stadhouder Frederik Hendrik de 
eerste grootse uitdrukking van de Hollandse 
classicistische tuinarchitectuur.2 Het ontwerp van 
de stadhouderlijke tuinen bij zijn paleizen Ter 
Nieuburgh en Honselaarsdijk  inspireerde niet alleen 
adel en patriciaat in Nederland bij het aanleggen 
van landgoederen en tuinen, maar ook de vorm en 
stijl van tuinen buiten de landsgrenzen, in Frankrijk, 
Denemarken, Duitsland, Rusland en Zweden.3  
Verschillende vooraanstaande Nederlandse 
landschapsarchitecten vertrokken naar het 
buitenland. Frederik Hendriks eigen tuinarchitect, 
de in Frankrijk geboren Simon de la Vallée, 
vertrok rond 1640 naar Zweden.4 Een aspect 
van het ontwerp van Frederik Hendriks tuin te 
Honselaarsdijk, een lange rechthoekige laan of 
structuur die eindigt in een halve cirkel, duikt op 
in tuinontwerpen in Zweden nadat De la Vallée 
daar gearriveerd is. Het is terug te vinden in zijn 
ontwerp van het paleis van Ekolsund en is een 
standaardmotief in de tuinontwerpen van Simon 
de la Vallées zoon Jean, die als architect in Zweden 
werkte.5

De Hollandse linde
In de Hollandse ondernemersgeest was tuinkunst 
verweven met handel. Als handelsnatie had 
Nederland ook door export van planten en bomen 
invloed op het gebied van overzeese tuintradities. 
De Nederlanders kweekten bomen en plantgoed, 
verhandelden ze en verdienden daar goed geld mee. 
Eén boomsoort moet speciaal genoemd worden als 
het om de invloed van Nederlandse tuinarchitectuur 
in Zweden gaat, en dat is de Hollandse linde. 
Al langer is bekend dat deze lindesoort in de 

Kaart door Fredrik 
Magnus Piper uit 
1797 van de tuinen 
bij koninklijk paleis 
Drottningholm, 
bij Stockholm. De 
lindelanen flankeren de 
geometrische tuin. 
Bron: Wikipedia 
Commons.

1  J.L.W. Geer van Jutphaas, Lodewijk de Geer: eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van 

Amsterdam in de zeventiende eeuw. Den Haag: Gebroeders van Cleef (1841), 150.

2  V.B. Sellers, Courtly Gardens in Holland 1600-1650. The House of Orange and the Hortus 

Batavus. Amsterdam: Architectura & Natura Press (2007), 10.

3 Ibid, 10, 12. 

4 Ibid, 191.

5 Ibid.

6  B. Maes, Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 

Ecologisch Adviesbureau Maes Utrecht (2009), 10.

7  J.L.W. Geer van Jutphaas, Lodewijk de Geer: eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van 

Amsterdam in de zeventiende eeuw. Den Haag: Gebroeders van Cleef (1841), 151.

8 http://www.sfv.se/.

De invloed van de 
zeventiende-eeuwse Hollandse 
tuinkunst in Zweden

In 1614 ondertekenen Zweden en de Nederlandse Republiek een verdrag; 

het startschot van 400 jaar Nederlands-Zweedse diplomatieke betrekkingen. 

Dit vieren we in 2014 met het Vriendschapsjaar Holland Zweden.

Tekst: Nina Wijsbek

zeventiende en achttiende eeuw veelvuldig 
geëxporteerd werd naar het buitenland. In 2009 
werd in Zweden een rekening uit 1726 gevonden, 
afkomstig van een Haarlemse boomkweker. 
Het betrof een bestelling van Hollandse linden.6  
In een biografie van Louis de Geer, de 
Amsterdamse koopman die puissant rijk 
werd met zijn wapenhandel in Zweden tijdens 
de Dertigjarige Oorlog, wordt het volgende 
vermeld over Hollandsche lindeboomen: “Men 
heeft nog eene overlevering wegens eenen 
zoodanigen lindenboom, die jong, in eene 
blikken doos van anderhalf el lengte, door Erik 
Larsson van der Linde was overgebragt, en 
op zijn landgoed Malmovik geplant  zijnde, 
zoo welig groeide, dat, onder zijn loof, vijf 
honderd menschen lommer konden vinden”.7 
In Zweden zijn veel oude lindelanen bewaard 
gebleven, met bomen afkomstig van Nederlandse 
kwekerijen. Ook de eerste 300 lindebomen 
die in 1684 geplant werden om de baroktuin 
van het koninklijk paleis Drottningholm, dat 
op tien kilometer buiten Stockholm ligt, waren 
van Nederlandse komaf. Het waren zogeheten 
parklindes. De meeste lindes die bij Drottningholm 
werden geplant waren echter niet bestand tegen 
de strenge Zweedse winters en stierven een 
vroegtijdige dood. Het zou tot 1726 duren voordat 
de lanen, bestaand uit 846 bomen, compleet 
waren.8 In de tuin van Drottningholm staat ook de 
Herculesfontein, waarvan het beeld rond 1600 werd 
gemaakt door de Nederlander Adriaen de Vries.  

Nina Wijsbek studeerde Geschiedenis en Engels (BA) en Cultureel 
Erfgoed (MA). Momenteel verricht zij als freelancer onderzoek-, schrijf- 
en redactiewerkzaamheden, veelal op het gebied van groen en ander 
cultureel erfgoed.



tuinjournaal september 2014 - pagina 31

bestuur nts
Beline Geertsema-Key, voorzitter, Michael Bakker, secretaris, Gea de Groot-
Op den Brouw, juridische zaken,  Gea de Groot-Op den Brouw, penningmeester, 
Robertien Aberson, project Sociaal Tuinieren, Emilie Horst-Goossens, public 
relations, Hein Krantz, Annemiek Tromp, monumentencommissie

monumentencommissie 
Annemiek Tromp, voorzitter, ChristieWeduwer, secretaris, Piet Bakker, 
Henk Barkhof, Jan-Willem Edinga, Hanny van der Heide, Mariël Kok, 
Carla Scheffer, Willem Verhoeven

excursiecommissie 
Michiel Plomp, voorzitter, Hetty Benschop, Marjorie Gisolf, Roswitha Kleipool-
De Regt, Ysk Vondeling, Anne Wolff, Lisette van Zandvoort-Gerritsen

opentuinencommissie 
Gonne Doorman-Van den Wall Bake, voorzitter, Anneke van Apeldoorn, 
Marianne Bielders-Bergmans, Rita den Breeje, Beline Geertsema-Key, 
Brigitte Gentis-Van Dam Merrett, Lietje de Vree-Van den Bergh

publicatiecommissie
Marianne van Lidth de Jeude, voorzitter en Honey Wolff

redactiecommissie 
Marian Lenshoek, hoofdredacteur, Korneel Aschman, Martje van den Bosch, 
Emilie Horst-Goossens, Ronald van Immerseel, Éva Kovács, Anne Wolff

commissie sociaal tuinieren
Suzanne Kooij, projectleider,  Robertien Aberson, Michaël Bakker,
Natascha Béguin, Beline Geertsema-Key, Marilies Jacobs  

       

commissie website
Suzanne Kooij, Hanneke Jelles

bureau nts
Suzanne Kooij, hoofd bureau, Josje Engel, Ellen Kickhefer
Het bureau van de NTs is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 10-13 uur.  
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NIJMEGEN - Anneke Meijsen, LIMBURG MIDDEN - Vincent Bindels, LIMBURG ZUID - Mauk 
Driessen ‘VLIEGENDE KEEP’ - Marianne van Lidth de Jeude
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- recensies -

Naar Buiten

Historica Ileen Montijn schrijft in ‘Naar Buiten’ over het wonen in het rustgevende groen. In tuindorpen, 
lommerrijke buitenwijken en op het platteland. 

De trek naar buiten van stedelingen dateert al van het einde van de negentiende eeuw. De toegenomen wel-
vaart en de groeiende infrastructuur bood veel meer mensen de mogelijkheid de stad te ontvluchten. En de 
belangstelling voor het buiten wonen is er nog altijd. Neem alleen de onstuimige groei van alle buiten- en 
groentijdschriften. 

‘Naar Buiten’ bestaat uit drie delen: ‘De Chic van het Landleven’, ‘Huisjespest’ en ‘De Droom van de Boer-
derij’. Het eerste hoofdstuk rept over louterende lucht, zomerhuizen en de vrouw en haar tuin. Huizenpest 
(naar Nescio) gaat over tuindorpen, de nieuwe hoogbouw als Pendrecht en de Bijlmer, en bloemkool- en 
Vinexwijken. En het derde deel is gewijd aan de ultieme droom van het landelijk wonen; aan Lari-Blari-volk 
en wijs met de boeren, aan gerestaureerde hippe jaren zeventig hoeves en eigentijdse boerderettes.

Interessant is dat Montijn telkens weer bronnen raadpleegt die eerder niet of zelden toegankelijk waren, of 
waar schrijvers niet op kwamen. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid bronnenoverzicht en een 
register waardoor ‘Naar Buiten’ makkelijk doorbladerbaar wordt.

Naar Buiten, Auteur: Ileen Montijn, Uitgever: Atlas Contact  
ISBN: 97809045025032, Jaar: november 2013, Pagina’s: 212 pp. Prijs: € 21,95

De bollen zijn weer best

Teks: Leslie Leijenhorst

bkn
recensies

Onder menig bollenliefhebber is de firma Van Tubergen een begrip. Wie kent 
niet de rijk geïllustreerde catalogus van het Haarlemse bloembollenbedrijf met 
talrijke aanbiedingen van bijzondere bollen en knollen die vroeger bij (groot-) 
ouders in de bus viel?

De titel “De bollen zijn weer best” verwijst naar zo’n karakteristieke uitdrukking 
uit het bollenvak als de oogst binnen was en men niet ontevreden kon 
terugkijken. Het boek beschrijft de historie van het familiebedrijf Koninklijke 
Bloembollen- en Zaadhandel van Tubergen B.V. in zijn bijna 110-jarige bestaan. 
Het bedrijf verwierf in de periode 1890-1930 wereldfaam door het op de markt 
brengen van onbekende en zeldzame bol- en knolgewassen, verzameld tijdens 
botanische expedities in Klein- en Centraal-Azië. De resultaten uit de talloze 
kruisingen in vele geslachten bol- en knolgewassen – waaronder tulpen, irissen 
en fresia’s – droegen daaraan eveneens bij. Ook de Tweede Wereldoorlog komt 
ruimschoots aan bod: een moeilijke tijd voor het bedrijf. Na de oorlog gaat 
het weer bergopwaarts. Omdat de bakens niet tijdig worden verzet, moest de 
‘Koninklijke’ in 1977 door de familie worden verkocht. 
Toch blijft het Van Tubergen letterlijk op allerlei manieren voortleven. Zoals 
door de toevoeging van de bedrijfsnaam aan bollen- en knollennamen als 
tubergeniana, tubergenii en hoogiana.
Extra interessant is dat het boek geschreven is door een telg uit de familie  
Van Tubergen. 

De bollen zijn weer best, Auteur: Kees Hoog, Uitgever: eigen beheer, 
ISBN: 978 90 8704 378 0, Jaar: 2013, Pagina’s: 304 pp. Prijs: € 25,-
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Word ook mecenas en 
lever een bijdrage aan de
geschiedenis van morgen.

Ga naar www.dekunstvanhetgeven.nl 

en ontdek de vele vormen van geven en 

nalaten aan cultuur, natuur en wetenschap.

overeenkomst tussenWat is de 

Van Gogh

& Vermeer?

Beiden werden gesteund door een mecenas.


