Vraaggesprek met Pieter Huisman
Mijn buurvrouw op de tuin vertelde me enkele maanden terug dat een oud-collega en
haar man sinds kort ook een tuin op het complex hebben. Nieuwe leden: reden om
ze op te zoeken. Ik maakte kennis met Joke Groenveld en Pieter Huisman, een
vriendelijk echtpaar. Ze tuinieren op nummer 70 en 71.Voor Joke was een afspraak
voor een gesprek op korte termijn wat lastig, daarom deze keer een onderhoud met
Pieter.
1. Pieter, wil je om te beginnen iets over je achtergrond vertellen.
“ Ik ben getrouwd met Johanna en heb twee zoons, Ferre en Artur.
Al bijna veertig jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Aan het eind van dit
schooljaar stop ik ermee. Naast mijn werk houd ik er vele bezigheden op na. Ik
interesseer me bijzonder voor Steentijdarcheologie. Ik bekleed de
functie van vicevoorzitter van de Haagse Geologische Vereniging. Ook ben ik lid
van een muntenvereniging. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Varen
Vereniging. Samen met de Belgische vereniging heeft zij de Hortus Botanicus te
Leiden als thuisbasis. Onze verenigingen hebben in de Hortus een varentuin
aangelegd.
Ik maak Keltische tekeningen en illustreer Keltische verhalen.”
2. Hoe ben je hier terecht gekomen en waarom wil je een volkstuin?
“Door Ineke D., die hier een tuin heeft. Zij is een ex- collega van Johanna. We
gingen een keer bij haar op bezoek op de tuin. Zij gaf ons een rondleiding op het
terrein. Bij die gelegenheid kwamen we André R. tegen, die ons erop attendeerde
dat er een tuin vrij was. Het stuk grond ernaast zou binnen een maand vrijkomen.
Ik zag dit als een enorme kans en heb op Johanna ingepraat om de twee tuinen te
nemen en die te verbinden. Als boerendochter was een volkstuin voor mijn vrouw
een lang gekoesterde wens. Maar zij vond het te vroeg gekomen. Op dit moment
is zij bezig met de opleiding Natuur en leiderschap. De studie neemt veel van haar
tijd in beslag.
Ik ben opgegroeid in een buitengebied op Goeree Overflakkee. Daar had ik als
kind een moestuintje. Al van jongs af had ik belangstelling voor planten en
dieren. Je kunt dus wel stellen dat bezig zijn met en in de natuur ons in het bloed
zit.”
3. Hoe gaan jullie het aanpakken?
“Het wordt een gezamenlijke project. Het hek tussen de twee tuinen wordt deels
verwijderd. Het huisje op de tweede tuin is al gesloopt. De bedoeling is dat het een
soort coulissentuin wordt met doorzicht.
Ik heb altijd een voorkeur gehad voor de wilde landschapstuin, wel gecontroleerd.
Het moet een soort Engelse landschapstuin worden met diagonale lijnen en een
ruimtelijke opzet.
We willen een grote vijver aanleggen. We hebben een voorkeur voor bijen- en
vlinderplanten. Er moet ruimte zijn voor veel grond en weinig steen.
Wat we van de bestaande beplanting willen houden, krijgt in de opzet een plekje.
De rest willen we weggeven. Er komen planten met contrasterende bladvormen.
We houden van bladplanten. Thuis zijn we in het bezit van een
schaduw/halfschaduwtuin met vele soorten varens. Er staat, wat bijzonder is, zelfs
een boomvaren.

We willen biologisch tuinieren, wat voor ons inhoudt dat we geen kunstmest en
bestrijdingsmiddelen zullen gebruiken.”
4.Waar komt die (voor)liefde voor de Engelse landschapstuin en het Keltische
cultuurgoed vandaan?
“Het was de tweede helft van de jaren ’70. Ik was klaar met de opleiding tot
leerkracht. Het was echter moeilijk om een baan te vinden in het onderwijs.
Ik ging op zoek naar kleine Keltische gebieden. In Cornwall bood ik me aan als
onofficieus rondreizende ambassadeur voor de Cornische autonomiebeweging.
Deze beweging maakt zich sterk voor het behoud van het Keltische cultuurgoed.
In Cornwall zijn ook mijn eerste twee boekjes met Keltische tekeningen
uitgegeven.
De band met Cornwall is gebleven. We hebben er vrienden die we regelmatig
opzoeken.”
5 . Wat hoop je dat het lidmaatschap je brengt?
“Ik vind het leuk om zaden, planten en kennis uit te wisselen. Het is fijn om andere
tuinliefhebbers te ontmoeten. Het lijkt me leuk om in groepsverband iets te
ondernemen. De gezamenlijke werkbeurten zijn een goed initiatief.
7. Als nieuw lid heb je misschien een idee of tip waar de andere leden hun
voordeel mee kunnen doen.
“Het is misschien een idee om lezingen te organiseren.”
8. De vereniging kan vrijwilligers gebruiken. Zou je als vrijwilliger iets
kunnen/willen doen?
“Ik zou wel lezingen willen verzorgen over het ontstaan van planten, over levende
fossielen, het kweken van varens, over primitieve bloeiers.”
9. Tot slot: heb je wel/geen bezwaar tegen plaatsing van dit interview op
onze site?
“Daar heb ik geen bezwaar tegen.”
.
Pieter, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel veel succes bij de aanleg van jullie tuin.
De plannen klinken veelbelovend!

