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Nieuwjaarsduik 
          2022EEN NIEUWE TRADITIE 

IS GEBOREN
Tekst: ASTRID MOL
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SOEP IN DE TENT
De duik zelf was een bliksemactie, 
want na een kwartier was het water 
weer rimpelloos en stonden de 
duikers op de kant op zoek naar 
warme kleding. Tijd voor koek en 
zopie, dus óp naar het tuinpark. 
In de tent voor de kantine werden 
erwtensoep en vegetarische 
tomatensoep geschonken, er was 
chocolademelk met slagroom, en 

natuurlijk stonden er roze 
koeken klaar. Binnen ging de 
nieuwjaarsreceptie van start met 
een toren van heerlijke gebakjes, een 
mooi welkomstwoord van voorzitter 
Hanneke en een prijsuitreiking voor 
de stoerste duik(st)ers die het eerst 
of het langst in het water waren 
geweest. Zij kregen een badjas en 
waterspelletjes.

PLUIM VOOR DE VRIJWILLIGERS
In de weken voor de duik hebben 
we in spanning afgewacht tot 
de lockdown, waardoor de 
oorspronkelijke datum van de duik 
op 9 januari verschoven werd, 
opgeheven zou worden. Toen op 
25 januari het licht ’s avonds op 
groen ging, hadden we vier dagen 
de tijd om alles te organiseren. 
Dat betekende voor de duik: 
tenten regelen, de deelnemers 
informeren, posters ophangen, 
eten en drinken inslaan, en voor 
de nieuwjaarsreceptie: de tuinders 
uitnodigen, gebak bestellen, de hele 
ochtend lekkere hapjes maken, en 
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alles wat erbij komt kijken als je meer 
dan honderd bezoekers verwacht. 
Een beste klus, maar het is gelukt, 
dankzij de lieve vrijwilligers die 
meteen paraat stonden om van de 
dag een waar feest te maken. Heus, 
zonder jullie was het niet gelukt. Dus 
dank en een grote pluim! En hopelijk 
volgend jaar weer, want met de duik 
is er een nieuwe traditie geboren.

En nu… op naar het volgende 
jubileumevenement op zondag 3 
april. Dan is de officiële opening van 
het jubileumjaar/tuinseizoen met 
een enkele plechtige en verder heel 
erg leuke programmaonderdelen. 
Hou de website en Facebook in de 
gaten!
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 JACHTLUST
Een terugblik 
in vogelvlucht 

goedkoop verkocht, tezamen 
met aardappelknollen, bonen, 
koolplanten en fruitstruiken.  

Hoewel Nederland in 
de Eerste Wereldoorlog 
neutraal bleef,  waren er 
voedseltekorten en veel 
producten waren op de bon 
gegaan. Volkstuinders konden 
zich dus gelukkig prijzen 
met hun lapje grond waar ze 
vanaf de zomer van konden 
oogsten en waarop ze ook 
aardappelen, bonen en kolen 
konden kweken voor een 
wintervoorraad. 

Die regels...
Dat je je als volkstuinder moet 
houden aan allerlei regels 

wordt niet door iedereen 
toegejuicht. De besturen 
van zowel het Comité van 
volkstuinders als de in 1917 
door Jan Vroegop opgerichte 
Bond van huurders van 
volkstuinen begrepen evenwel 
dat ze bij  de gemeente, 
die immers de grond ter 
beschikking stelde, de nodige 
welwil lendheid moesten 
kweken. Een aardig aanzien 
moest daarvoor zorgen. Zo 
schrijft  De Telegraaf in 1917 
over volkstuinpark Nieuw 
Amsterdam, de voorloper 
van Ons Buiten: “Men mag 
verbouwen wat men wil , 
doch in ieder tuintje moeten 
ook bloemen of heesters als 
versiering worden geplant.”

Koningin Wilhelmina en 
prinses Juliana bezoeken 

Ons Lustoord. Jan Vroegop 
links achter Wilhelmina
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Tentoonstellingen
Al snel na de Eerste 
Wereldoorlog werden er op 
allerlei plaatsen in Nederland 
tuinbouwtentoonstell ingen 
gehouden. In de eerste plaats 
toonden beroepskwekers daar 
hun producten. Was het uit 
enthousiasme voor de eigen 
kweek of was Bondsvoorzitter 
Jan Vroegop een man met een 
geweldig gevoel voor public 
relations, die snapte dat je 
zoveel mogeli jk goodwill  voor 
de volkstuinen moest kweken 
bij  gemeentebestuurders 
om hun voortbestaan te 
kunnen garanderen? Hoe 
het ook zi j ,  al  begin jaren 
twintig lees je dat de 
volkstuinders present waren 
op die tentoonstell ingen: 
”Verbaasd bleven velen 
staan bij  wat de Bond van 
huurders van Volkstuinen 
het publiek te zien gaf. De 
schat van bloemen, groenten 
en fruit waarmee de bond 
het kunnen van haar leden 
demonstreerde, deed de 
stoutste verwachtingen 
overtreffen. De meeste 
bezoekers verkeerden in 
de meening, dat slechts 
door vakkundige menschen 
gekweekt kon worden. (…) Het 
was daarom goed dat er leden 
van dien bond aanwezig waren 
die deze verkeerde meeningen 
recht zetten en het publiek 
er op wezen, dat met veel 
animo, l iefde en toewijding 
voor eigen werk, ieder 
stadsmensch deze resultaten 
in korter of langer ti jd 
bereiken kon.” Veel vleiende 
woorden dus in november 
1923 van de journalist van 
de krant Voorwaarts: sociaal-
democratisch dagblad.    

Gelukkig, ook een ligstoel in 
de tuin
Later in zi jn artikel schrijft  de 
journalist dat er ook een heel 
klein tuinhuisje geëxposeerd 
was, met daarin een tafel,  vier 
stoelen, een kooktoestelletje 
en een theelichtje. 
Gezell igheid troef! In de tuin 

stond er een l igstoel “voor de 
zwakke of meest vermoeide 
van het gezin” en een 
zandbak voor de kinderen. 
Met dit geheel toonde de 

bond “dat de volkstuin een 
ontspanningsplaats voor den 
stadsarbeider en zi jn gezin 
was.” We krijgen hiermee 
een behoorli jk goed beeld 
van onze voorgangers, maar 
wie wil  weten wat voor een 
bloemen er te zien waren, tast 
in het duister. 

Welke bloemen?
Op jacht naar meer informatie 
over populaire bloemsoorten 
in de jaren twintig en dertig, 
ontdek je dat er behalve rozen 
ook chrysanten, gladiolen 
en dahlia’s in de tuinen 
floreerden. In de jaren dertig 
was er zelfs een club van 
amateurchrysantenkwekers, 
die aparte tentoonstell ingen 
organiseert.  Ik zie eigenli jk 
nooit chrysanten in onze 
tuinen, behalve dan misschien 
in de herfst potten die dan 
zelfs in supermarkten te 
koop zijn en voor kleur in de 
najaarstuin zorgen. Gladiolen 
zi jn ook niet erg in trek, maar 
de dahlia is in opkomst. En 
terecht!

Kleur tot november
Op onze natte veengrond 
deel je je dahlia met de 
levende have in je tuin: 
slakken. Een bioloog moet 
maar uitleggen waarom die 
kleine kruipers de dahlia tot 
hun allerlekkerste feestmaal 
hebben uitgeroepen. 

‘ vERbA ASD 
bl E vEN  vElEN 
StA AN  b I J  WAt 

DE  bo ND  vAN 
h U URDERS  vAN 

vol KStU INEN 
h E t  p U bl IEK  t E 

z IEN  gAf ’
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Je verheugend op veelkleurige 
bloemen in de late zomer en 
de herfst,  als andere geliefde 
bloemen ‘showtime is over’ 
hebben laten weten, moet 
je duimen dat jouw dahlia 
niet is opgegeten. De vorige 
zomer was het nat en warm, 
waardoor mijn dahlia’s het 
matig tot behoorli jk slecht 
deden. Nu heb ik een heel 
droog stukje in mijn tuin, dat 
bovendien heel zonnig is en 
daar waren ze zo vriendeli jk 
om niet het loodje te leggen. 
Schuin onder het groen van de 
al lang uitgebloeide klimroos 
Ghislaine de Féligonde, 
prachtig in juni maar daarna 
vooral groen, en te midden 
van uitgebloeide Phloxen 
(vlambloem) en Delphiniums 
(ridderspoor) en nog zo wat 
vaste planten die vonden dat 
het mooi geweest was, bleven 
mijn dahlia’s het tot november 
volhouden. Dan moet je de 
knollen opgraven en vorstvri j 
laten overwinteren. In een 
krant onder je bed schijnt een 
goede plaats te zi jn. Nu kom 
ik daar meestal niet meer 
aan toe en dat bli jkt in zachte 
winters, die steeds vaker 
voorkomen, geen probleem. 
Wel kunnen ze in de grond 
bezwijken door een teveel aan 
vocht, vooral als nachtvorst 
de natte knol in een i jsklomp 
verandert.      
               
Jakkes, slakken
Met Anna Vonk wissel 
ik ieder jaar wel wat 
wetenswaardigheden uit over 
onze tuinen en dan komt 
ook bijna alti jd de dahlia 
ter sprake. Anna heeft het 
opgegeven; zi j  zal niet de 
enige zi jn. Nu tuiniert Anna 
wel wat jaartjes langer dan 
ik,  dus dat is er misschien de 
oorzaak van dat ik ook dit jaar 
weer dahlia’s ga bestellen. 
Ik geef de voorkeur aan 
biologisch gekweekte, omdat 
bollen- en knollenkwekers 
over het algemeen wat veel 
gif gebruiken, wat kenneli jk 
nodig is voor een behoorli jk 

opbrengst. Biologische 
kwekers gebruiken ook wel 
gewasbestri jders, maar die zi jn 
dan hopeli jk niet schadeli jk 
voor je bodem en de eventuele 
bezoekers in de vorm van 
insecten en dan vooral bijen.

Favorieten
Behalve die late bloei 
hebben dahlia’s nog iets 
wildaantrekkeli jks: ze zi jn er 
in vele soorten en 
kleuren. Onder andere 
de pompondahlia’s en 
cactusdahlia’s passen niet 
zo goed in mijn borders: 
ik heb een voorkeur voor 
enkelbloemige soorten. Het 
voordeel van bestellen bij 
biologische kwekers is dat het 
aanbod niet zo groot is,  wat 
de keuze vergemakkeli jkt. 
Dahlia’s met donker roodbruin 
blad vind ik top. Dat is 
bijvoorbeeld de ‘Bishop of 
Leicester’ ,  roze bloemen en 
een oranje hart.  Ook mooi 
vind ik ‘Sweetheart ’ :  roze-
l i la met een geel hart en 
‘Mexican Star’ ,  waarvan het 
gele hart omzoomd wordt door 
donkerrode bloemblaadjes. 
Behalve de Sweetheart zi jn 
er meer dahlia’s met l ieve 
namen bedacht, dus wie een 
romantisch cadeautje zoekt: 
scroll  door het aanbod op 
internet, waar je bijvoorbeeld 
de ‘My Love’ kunt tegen-
komen, of – voor klaverjassers 
en bridgers – de ‘Hartenaas’. 
Koop die begin april ,  pot ze 
op, zet ze in een kas of op de 
vensterbank van uw tuinhuisje 
en voorzie ze met enige 
regelmaat van een slok water. 
Dan heb je na 15 mei al een 
stevige plant die de tuin in 
kan en de eerste groene 
blaadjes worden dan niet 
meteen door onwelkome 
dinergasten verslonden. 
Hebben de biologisch 
gekweekte dahlia’s bloemen 
gekregen, dan kunnen hun 
blaadjes over een salade 
gestrooid worden. Het is dus 
dubbel smullen met dahlia’s; 
opgeven kan alti jd nog.
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KooKKunst
Tekst & illustratie: 

LILY VAN DE VELDE

Het is elke keer weer een uitdaging om 
me voor deze rubriek te verplaatsen 
in het seizoen dat nog moet komen. 
Ik kom net terug van een tochtje naar 
de supermarkt. Ik moest echt stevig 
doortrappen, want er stond een gure 
wind en de hele omgeving is gehuld in 
mistroostig grijs. Mijn boodschappentas 
is gevuld met stevige winterkost, want 
dat is het enige waar ik nu naar verlang. 
Maar ik moet iets schrijven voor de 
lenteglossy... 

Noodgedwongen duik ik in mijn 
kookboeken en computer op zoek 
naar lente. Ik stuit op een recept met 
rabarber. Rabarber is bij uitstek een 
voorjaarsgroente.  Alleen de rode 
bladstelen worden gegeten; de bladeren 

van de rabarber bevatten veel oxaalzuur 
en in grote hoeveelheden is dat giftig. Ná 
de langste dag van het jaar wordt er geen 
rabarber meer geoogst. Hoe dichter naar 
21 juni, hoe meer oxaalzuur rabarber 
aanmaakt, waardoor óók de stelen 
minder lekker worden. Bovendien maakt 
de plant in de periode die volgt nieuwe 
scheuten aan en doen deze nieuwe 
energie op voor volgend jaar!

Hoewel de rabarber dus een groente is, 
zullen de meesten rabarber associëren 
met veel suiker om compote, een 
crumble of vlaaivulling mee te maken. 
Zonde, want dat frisse zuur is ook heerlijk 
in een hartig gerecht. Om dit jubileumjaar 
feestelijk te beginnen, verwerk ik het in 
een kleurrijke hartige taart.
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Tarte tatin met rabarber en rode biet 
(4 personen)

Verwarm de oven voor op 200 graden/180 hete lucht.
Boen de bieten goed schoon onder stromend water en 
snijd de uiteinden af. Halveer de bieten en snijd vervolgens 
in plakken van 5 mm breed. Verdeel de bieten over de 
quichevorm en besprenkel met olie. Plaats de vorm in de 
oven en rooster de bieten gedurende 25 minuten.
Was de stengels rabarber. Snijd eventueel droge uiteinden 
eraf en snijd vervolgens de rabarber in stukjes van 2 cm.
Pel de knoflook en snijd deze in de lengte in dunne plakjes.
Meng de knoflook in een kom met rabarber, olijfolie, 
balsamicoazijn, suiker, citroenrasp en de gepofte bieten. 
Roer goed om, zodat alles bedekt is met de balsamico-
olie. Kwast de (afgekoelde) quichevorm in met een beetje 
olie en vergeet vooral de ribbelrand niet. Rangschik het 
groentenmengsel over de vorm en zorg dat alles goed strak 
tegen elkaar aan ligt.
Snijd de lap deeg (indien nodig) min of meer op maat. 
Leg de lap boven op de groenten en druk goed aan 
in de randen. Maak alleen nog een gat in het midden 
van de taart, zodat de hete lucht eruit kan. Verlaag de 
oventemperatuur naar 180 graden/165 hete lucht en bak de 
taart in 30 à 35 minuten goudbruin. Haal de tarte tatin uit de 
oven en laat deze zeker 10 minuten in de vorm staan. Leg 
een bord op de vorm en keer de taart om. De bovenkant 
wordt nu de onderkant

Maak een geitenkaascrème door de geitenkaas te 
verkruimelen of te prakken en vervolgens los te roeren met 
de kwark of zure room. 

Serveer de tarte tatin met de geitenkaascrème en versier 
met bietenkiemen of alfalfa. Als die moeilijk te verkrijgen 
zijn, kun je die ook vervangen door klein gesneden 
peterselie met wat citroenrasp.

Je kunt deze hartige taart bijvoorbeeld met veldsla 
opdienen!

400 gram rode bieten
150 gram rabarber

2 flinke knoflooktenen
1 volle lepel bruine 

suiker
2 eetlepels 

balsamicoazijn
3 eetlepels olijfolie

Rasp van een halve 
citroen

Vers quichedeeg, 
opgerold op 

bakpapier van 
Tante Fanny

150 gram zachte 
geitenkaas

3 eetlepels kwark of 
zure room 

Bietenkiemen, alfalfa 
of andere kiemen
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@sarahvandongenillustrations



Tekst: RUUD VAN BUREN & ASTRID MOL

TuinKunst 2022
Zondag 12 juni 2022 
van 11.00-16.00 uur

Het tuinseizoen op ons 
tuinpark krijgt dit jaar een 
heel speciaal tintje, want 
Ons Buiten bestaat 100 jaar! 
Een van de hoogtepunten om 
dit jubileum te vieren, is de 
kunstzinnige TuinKunst, voor 
dit jaar omgedoopt tot Open 
Parkdag TuinKunst. Want 
ook niet-tuinders zijn van 
harte welkom op onze mooie, 
Amsterdamse oase.

Op zondag 12 juni vindt 
de traditionele Tuinkunst 
(inmiddels de vijftiende editie!) 
plaats. Het evenement krijgt 
een gouden jubileumglans, 
want het thema is ‘100 jaar 
Ons Buiten’. De hoofdrol is 
natuurlijk weggelegd voor de 
kramen met mooie schilder- en 
beeldhouwkunst, creatieve 
kunstvormen, zelfgemaakte 

kleding en sieraden, planten, 
boeken, muziek en nog veel meer 
fraais om van te genieten. Zo zijn 
er demonstraties zijden shawls 
beschilderen, modeltekenen, 
en er is live muziek. Ook voor 
de kinderen zijn er creatieve 
activiteiten en er is een 
vrijmarkt waar de kinderen op 
een kleedje op het grote veld 
spulletjes kunnen verkopen, 
net als op Koningsdag. Ook hun 
vriendjes en vriendinnetjes 
zijn welkom met spulletjes en 
kleedje. Natuurlijk kunnen we 
op het - hopelijk zonnige - terras 
genieten van drankjes en lekkere 
hapjes. Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op ons-buiten.nl voor 
foto’s van voorgaande jaren.

Zeg het met Bloemen
Een van de hoogtepunten van 
deze dag is een spetterend 
optreden van Karin Bloemen, 
onze enige echte Nederlandse 
diva, cabaretière, zangeres en 
actrice. Karin verzorgt voor Ons 
Buiten twee keer een speciale 

show waarin het jubileum in het 
zonnetje staat. Dat komt dik 
voor elkaar, want Karin Bloemen 
staat garant voor spektakel. Hou 
de website in de gaten om te zien 
hoe laat haar optreden begint.

Zelf achter een kraam
Wil je zelf achter een kraam 
op TuinKunst? Dan kun je nog 
meedoen. Maar haast je, want er 
zijn nog maar een paar kramen 
beschikbaar. Deelname is gratis, 
entree en parkeren ook. We 
verwachten wel dat je de kraam 
inricht met zo veel mogelijk 
zelfgemaakte kunstzinnige items 
en dat je van 11.00-16.00 uur 
aanwezig bent. Afmetingen van 
de kraam: één blad van 0,60 x 2 
meter en één blad van 0,40 x 2 
meter. Doe je mee? Of weet je 
iemand die mee wil doen? Meld 
je dan via e-mail aan bij Ruud 
van Buren: ruud@vanburensterk.
nl onder vermelding van de 
kunstvorm/creativiteit waarmee 
je wilt exposeren. De inschrijving 
sluit op 1 mei.

Weer volop kunst en creativiteit op de 
ONS BUITEN TUINKUNST
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