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Toen ik pas lid was en op de fiets voorbij een perceel reed,
wierp ik vaak even een blik op de oosters aandoende
siertuin. Het maakte me nieuwsgierig naar wie er hier
tuiniert. Later ontdek ik dat Marijke de Hooge en Hennie
Verlind de creatieve personen zijn van dit moois. Behalve de
siertuin houden zij er ook nog een moestuin op na.
Marijke is een actief lid. Behalve dat zij zowel in de sier- als
moestuin bezig is, heeft zij haar werkzaamheden als
bestuurslid. Tijdens het gesprek blijkt dat zij zich nog aan
vele andere activiteiten wijdt. Ondanks haar drukke leven
heb ik haar uiteindelijk weten te strikken voor een gesprek.
Marijke, wil jij je om te beginnen, je even voorstellen. Wat
doe je in het dagelijkse leven en in je vrije tijd.
“Vanaf mijn 17de werkte ik in de verpleging. Na een operatie
aan mijn enkel was ik volledig afgekeurd. Desondanks ben ik
weer gaan solliciteren en kreeg een baan bij de KPN op de
afdeling telefonische verkoop. Ik heb bij dit bedrijf allerlei
technische cursussen gevolgd zoals telefoonbekabeling.
Hierdoor kreeg ik bij KPN.com een baan op financieel gebied.
Ik was ondermeer belast met de creditcardafhandeling. Deze
functie heb ik tot aan mijn pensioen vervuld.
Ik heb vele hobby’s. Zo doe ik aan natuurfotografie. Ik lees en puzzel. Ik houd van bakken en koken.
Ook sport ik veel: ik squash en doe aan fitness. Wandelen, vooral in de bergen, doe ik ook graag. Drie
keer per week geef ik ’s avonds les in anatomie en pathologie. Eén keer per jaar verzorg ik een cursus
diabetes en reuma.
En natuurlijk beoefen ik als hobby tuinieren.”
Wat was voor jou de reden om een volkstuin te beginnen en waarom hier?
“Ik woon op een bovenwoning en heb dus geen tuin. Daarom heb altijd al een volkstuin gewild.
Gerard de C. heeft hier een tuin. Monique,zijn vrouw, was een collega van mij. Ik bracht haar hier
eens een bezoekje. Er was een tuin beschikbaar. En door hun enthousiasme aangestoken heb ik die
in 1992 overgenomen.”
Je tuin doet oosters aan. Welk idee had je bij de aanleg
ervan? Wie of wat heeft je geïnspireerd?
“Door omstandigheden kon de vorige huurder lange tijd
weinig aan de tuin doen. Er moest daarom wel het een en
ander gebeuren. Hennie en ik hebben eerst een nieuw huisje
gebouwd. Daarna konden we nadenken over de tuin. Het
moest een siertuin worden.
Japanse tuinen zijn heel sereen. Dat trekt Hennie en mij erg
aan. We zijn gek op de Japanse tuin in Clingendael. Hoewel
de tuin toen gesloten was, kregen wij de sleutel en hebben
daar onze trouwfoto’s laten maken. Een kenmerk van Japanse tuinen is dat alles vloeiend doorloopt.
Die sfeer wilden wij hier ook creëren. Daarom hebben we de tuin aangelegd in een Japanse stijl.
Daarbij doen wij veel op gevoel. Wat ons aanspreekt proberen wij uit te voeren.”

Heb je planten die jouw voorkeur hebben?
“Veel planten vinden we mooi. Zo hebben we hier twee
soorten Japanse esdoorns, azalea’s, rhododendrons. Wat
heel bijzonder is, is de pioenboom. Er staan verschillende
soorten coniferen. We houden van groenblijvende bomen.
Eigenlijk van alles wat de Japanse sfeer benadrukt.”
Hierbij wijst Marijke me op een Japanse lantaarn en enkele
Boedhabeeldjes.
“Water hoort ook thuis in een Japanse tuin. Daarom hebben
we een vijver met een watervalletje aangelegd.
Maar de zuilvormige fruitbomen, die naast de kas staan, vinden we ook erg leuk.”
Je hebt me ooit eens verteld dat je erg handig bent. Kun je
ons daar voorbeelden van geven?
“Ik doe graag dingen die met techniek hebben te maken. Bij
een tuincentrum zagen we een Japans huisje. Dat wilden we
graag in onze siertuin hebben. We hebben er foto’s van
genomen. Vervolgens denk ik goed na over hoe ik het kan
namaken. Zo heb ik ook in deze tuin de pergola’s, de trellies,
het tuinhuisje en de kas zelf in elkaar gezet. Omdat we extra
bergruimte nodig hadden, heb ik een schuurtje tegen het
huisje gebouwd. Het bijzondere er aan is de schuin
geplaatste deur. Het zonnepaneel op een van de huisjes heb
ik ook zelf geïnstalleerd. Het is een kwestie van de
tekeningen goed bestuderen en dan doen.”

Je hebt ook nog een moestuin. Aan een moestuin onderhouden heb je je handen vol weet ik
inmiddels uit ervaring. Hoe doe jij dat met twee tuinen?
“De moestuin hebben we sinds 2012. Als eerste hebben we het huisje vervangen. Er stond ook een
oude houten kas. Die hebben we laten vervangen.
In het seizoen kom ik, als het mogelijk is, elke dag en dan wel zo vroeg mogelijk.
Als alles min of meer op de rit is, moet je het goed bijhouden. Overigens onderhouden Hennie en ik
samen de tuinen. Alleen is onmogelijk.”
Welke gewassen kweek jij graag?
“We kweken groenten die we zelf graag eten.” Vervolgens
somt Marijke een lange rij groenten en fruit op. We telen
andijvie, tuinbonen, blauwschokkers, doperwten en
sluitkolen. Van de laatste planten we van elk soort weinig.
Verder rode en witte uien, knoflook, Surinaamse pepers,
galapeño, madame Jeanet en chi;ipepers. We eten graag
pittig. Verder ook nog ijsbergsla, aardbeien en suikermais. In
de kassen hebben we druif, tomaten, gewone en
snoepkomkommers. We houden ook veel van spinazie. Maar
die doet het in deze grond jammer genoeg niet goed.”
Wat betekent tuinieren voor jou?
“Tuinieren betekent ontspanning voor ons. Op dit plekje is het door de week heerlijk rustig. Het is fijn
om je dan hier te kunnen terugtrekken.”

Wat is je opvatting over hoe je zou kunnen tuinieren?
“We tuinieren zo natuurlijk en milieuvriendelijk mogelijk.
Als de luizen teveel overlast bezorgen, nemen we onze toevlucht tot een biologisch
bestrijdingsmiddel. We gebruiken geen kunstmest, maar wel koemestkorrels, kalk en magnesium.
Ook brengen we compost aan om de grond te verbeteren.”
Kun jij ons als ervaren tuinierster wat tips en of ideeën aan de hand doen?
Na enig nadenken: “Houd de tuin vanaf het begin goed bij. Als je het verwaarloost, hebben ook de
buren er last van. Als onkruid in het zaad schiet, verspreidt zich dat ook naar andermans tuin.”
Dan roept Hennie, die onkruid aan het wieden is en zich verder weinig in ons gesprek mengt: “Heb
plezier in wat je doet!”
Marijke en Hennie, bedankt voor jullie tijd. Zowel uit hoe jullie de sier- als de moestuin aanpakken
blijkt jullie liefde voor t uinieren. Ik wens jullie nog vele uurtjes van genot en ontspanning toe in jullie
Japans paradijs!

