
Mildred in gesprek met Gerard Bakker 
 
Gerard is vaak druk aan het schoffelen, als ik op de fiets voorbij zijn tuin kom. Soms stap ik af en 
maken we een praatje. Gerard is een betrekkelijk nieuw gezicht  op de tuin. Tijd voor een wat 
uitgebreider gesprek vond ik. 
 
Gerard, wil jij je even aan de andere leden voorstellen? 
“Ik ben 74 jaar, dus al even gepensioneerd. Ik heb heel veel banen gehad. Ik begon bij mijn vader op 
de inpakafdeling van de groenteveiling in Poeldijk. Hierna volgden verschillende andere banen: bij 
een expeditiebedrijf, een baan als straatmaker, bij de firma Heijdra  in opdracht van de gemeente 
puin en straatstenen vervoerd, als betonvlechter gewerkt bij het bedrijf van mijn schoonvader, als 
schoonmaker bij het GEB, als grondwerker in Wateringen. Ook heb ik gewerkt als heftruckchauffeur 
en als magazijnmedewerker. Steeds als ik meer kon verdienen, veranderde ik van baan. Op mijn 
vijfenvijftigste ben ik om gezondheidsredenen afgekeurd.” 
 

Wat zijn je ervaringen met het tuinieren? 
“Ooit heb ik in een benedenhuis met grote tuin 
gewoond. Daar werkte ik graag in. Ik had er een grote 
vijver en mooie planten. Daarnaast stond ik op een 
camping in Molenschot bij Gilze-Rijen in Noord-Brabant. 
Op een gegeven moment zijn we daar permanent gaan 
wonen. Dat kon toen nog. Mijn vrouw en ik hebben er 
achttien jaar gezeten.  
Ik had er een moestuin van ruim tweehonderd vierkante 
meter. Elk voorjaar kreeg ik paardenmest van een 
nabijgelegen manege. In tegenstelling tot de kleigrond 

hier groeide daar alles goed. Ik had er van alles staan.  
Omdat mijn vrouw en ik op leeftijd zijn, hebben we besloten om terug te keren naar Den Haag. Hier 
heb je alle voorzieningen. We wonen hier inmiddels weer tweeënhalf jaar.”   
      
En je bent vervolgens hier gaan tuinieren 
“Mijn bovenbuurvrouw heeft hier een tuin. Van haar hoorde ik dat  
er tuinen vrij waren gekomen. Ik heb deze tuin genomen om het te 
proberen.  
Samen met een zoon heb ik de riolering en het drinkwater 
aangesloten. Het huisje heeft een opknapbeurt gehad. Via mijn zoon 
kwam ik aan een mooi keukenblok.  
Hij heeft samen met een neef een nieuwe vloer gelegd. 
Ik ben ook meteen met de tuin begonnen. Eerlijk gezegd valt het me 
allemaal wel tegen. Alles doet het minder dan op de camping. Thuis 
verzamel ik koffieprut, aardappelschillen en eierschalen. Dit gaat 
allemaal op de tuin om de grond te verbeteren.” 
 

Ik beluister enige teleurstelling  
“Ik vind de kleigrond hier erg lastig. Het ergste is het 
onkruid. Dat komt steeds weer op ondanks dat ik 
onkruidverdelger gebruik. De grond omspitten en het 
onkruid wieden is zwaar werk. Maar je doet er niets 
tegen. Zo is de natuur. Onkruid moet je weghalen. Doe je 
dat niet, dan hebben anderen er ook last van.  



Ik heb allerlei plannen. Zo wil ik een grasmat leggen. Ik wil veel, 
maar het lukt vanwege mijn gebrekkige gezondheid steeds 
minder. Om dit te accepteren vind ik moeilijk. Daarom heb ik 
over het hebben van een tuin gemengde gevoelens: gaat het 
dan heb ik er zin in. Maar er zijn ook momenten dat het zwaar 
is. Dan wil ik het bijltje erbij neergooien. Maar dan besluit ik 
toch door te gaan. Er zijn per slot van rekening investeringen 
gedaan.”      
Wat voor soort tuin heb je? 
“Het is een moestuin. Ik probeer er eten van af te halen. Maar 
dat gaat lastig.  
Zo heb ik aardbeien, snij- en sperziebonen, bloemkool en broccoli. De opbrengst valt tegen. Minder 
dan ik gewend was op de camping. In de kas heb ik twee soorten komkommer, tomaten en sinds een 
jaar een druif. Dat gaat allemaal wel goed.” 

 
Als we een rondje tuin en kas doen, zie ik een prachtige 
dahlia bloeien. Als ik mijn bewondering uit, zegt Gerard 
met verontwaardiging in zijn stem: 
“Het was een veel grotere bos. Maar toen ik een keer op 
de tuin kwam, zag ik een mevrouw over het hek leunen 
en mijn dahlia’s plukken! Ik vroeg haar wat zij deed. 
Het mocht van de meneer was haar antwoord. Ik 
antwoordde dat ik die meneer was en dat het van mij 
niet mocht. Zij wilde de bloemen teruggeven, maar ik 
hoefde ze niet meer. Ze moest wel voortaan van mijn 
tuin afblijven.” 

    
Wil je nog iets kwijt?  
“Het zou fijn zijn als er weer een vrijwilliger was die 
net als Jan S. voor de leden jaarlijks de zaden 
bestelt.” 
    
Gerard, bedankt voor je tijd en het gesprek. Je bent 
niet zo tevreden over je tuin, maar het ziet er 
allemaal prima uit! 
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