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Al jong had Heleen Vink oog voor de kamerplanten thuis
en plukte veldboeketjes voor haar moeder
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Een grote liefde voor wat groeit en bloeit, dat hebben
de mensen in de zomerserie Tuintrots gemeen. Wel
geeft eenieder een zeer persoonlijk invulling aan het
eigen lapje grond, balkon, dakterras of de vensterbank.
De een heeft een serieuze dagtaak aan zijn stukje natuur
en de ander lummelt er wat in rond. Maar het genieten
van en het ook stiekem een beetje trots zijn op het eigen
groen, is de rode draad in de tuinverhalen.
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Altijd bloeiende planten bij de voordeur.

Na regen komt
een paradijsje
T

uintrots. Trots op je tuin.
Voor deze zomer schrijft
Heleen Vink een serie
verhalen over mensen in
de omgeving die trots zijn op hun
eigen groene paradijs. Zelf geeft ze
de aftrap met haar eigen tuin.
Koffiedrinkend aan haar tuintafel
in Wijk aan Zee, bedenkt ze hoeveel ze altijd heeft gehouden van
haar eigen tuin op al de verschillende plekken waar ze heeft gewoond.

Vakantie in eigen tuin.

Al jong had ik oog voor de kamerplanten thuis en plukte veldboeketjes voor mijn moeder. Als ik in
mijn puberteit eens wat somberde,
stuurde mijn moeder mij op pad
naar een naburig tuincentrum. Met
fietstassen vol plantengeluk ging
ik dan weer vrolijk gestemd op
huis aan. Later op kamers, was
altijd de eerste actie bloeiende
planten naast de voordeur ophangen, dan was ik gesetteld.
Nog steeds als ik wat bezwaard
ben, beurt een bezoek aan een
bloemenwinkel of tuincentrum me
op. Een grote voorliefde heb ik
voor geraniums en begonia’s waar
ook mijn moeder dol op was.
Voor deze krant bezoek ik geregeld prachtige tuinen, waar ook
mensen tot op hoge leeftijd nog

Krantje, koffie; een heerlijk momentje in eigen tuin.

dagelijks hun ziel en zaligheid
steken in het onderhouden en het
nog verder vervolmaken van het
eigen stukje geluksnatuur.
Nadat de afgelopen jaren enige
dierbaren mij ontvielen, drong het
inzicht zich aan mij op hoe betrekkelijke veel dingen zijn. Immers,
wat moet een tuin zonder de liefhebbende aandacht van haar verzorger? Al na een week toont de
geliefde plek het gemis van de
verzorgende aandacht. Wat voor
nut heeft het nu om er zoveel tijd
aan te spenderen? Dit had een
weerslag op de aandacht voor mijn
eigen tuin en huis. Het rouwen
zorgde voor andere keuzes.
Het mooie is dat net als in de
natuur, waar na regen weer zonneschijn komt, dat ook zo kan zijn in
mensenhoofden en -harten. De blik
verheldert en weer zichtbaar worden de tuin en het huis die je hebben gemist. Maar ook andersom:
hoe jijzelf je tuin en huis hebt
gemist.
De Franse filosoof en schrijver
Camus (1913-1960) schreef het al: ’In
het midden van de winter heb ik
eindelijk geleerd dat er in mij een
onoverwinnelijke zomer schuilt’.
Het aanpakken neemt weer een
blijde aanvang.
Het mezenvogelhuis naast mijn
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FOTO’S HELEEN VINK

Grote voorliefde
voor geraniums
en begonia’s

Heleen Vink (62) uit Wijk aan
Zee is fotojournalist,
verslaggever en ontwerper van
beroep. Ze houdt van
rommelen in huis en tuin. Al
heel jong schilderde ze haar
eigen kamertje thuis en was in
de weer met plantjes en
stekjes, handwerken en
frutselen. Dat is nooit echt
overgegaan.
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keukendeur lijkt haast te klein bij
het horen van zoveel luid getjilp
uit hongerige keeltjes. Bijen zoemen om de planten, een slak heeft
zich verstopt tussen de bladzijden
van een tijdschrift. Een vurig rode
roos bloeit in harmonie met een
blauwbloeiende heester. En op
tafel staat naast een vers geplukt
boeketje een kop koffie. Koffie die
nu even alleen voor een tuin-geniet-momentje is en minder meer
nodig als bakkie troost. Het zomert
in mijn tuin.
Heleen Vink
Mussenbezoek.

