
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. 

Momentje 
van bezinning.

Gerbrand Castricum: „Hierachter ben ik bezig met het bos en daar hangt nu een hangmat. Heerlijk liggen met warm
weer.”

Zijn liefde voor Azië ontstond zo’n
twintig jaar geleden. Dat kwam
omdat een vriend die indertijd
muzikant bij de George Baker
Selection was, een hotelletje had in
Bangkok. In 1997 vertrok hij met
de medemuzikant naar Thailand.
„Een keer met hem mee en ik was
verkocht. Ik ben ’nooit meer weg-
gegaan’.” In Thailand woont de
Velsen-Noorder sindsdien min-
stens drie maanden per jaar op een
vaste plek aan de kust, twee uur
vanaf Bangkok. Hij arriveert dan
net na de regentijd wanneer alles
bloeit en groeit. Dan is daar hét
evenementenseizoen aangebroken
om als muzikant wat bij te verdie-
nen. In Nederland is het dan win-
ter.

Nu zomert het in Nederland.
Aan de bosrand van het tuincom-
plex ligt Gerbrands trots verscho-
len. Eerst door een hekje, dan

slalommend om een zicht ontne-
mende hoge heg heen en plots
openbaart zich een verrassende
tuin. Wat meteen opvalt, is het
rood in een verder groene tuin. Fris
rood geschilderde kozijnen in het
tuinhuisje, een rood tempelachtig
vogelhuisje en een prieel met rood
houtwerk en bankje. 

In een evenzo groen stiltehoekje
rusten de ogen van een godenbeeld
op een tuinvaas met een roodbloei-
ende plant. In het midden wordt
de tuin rondom gespiegeld in het
heldere wateroppervlak van een
flinke vijver. „Hier is kleigrond.
Het was een hele klus om de vijver
te graven. Ook nu ben ik nog lang
niet klaar in mijn tuin. Nog min-
der grindtegels wil ik en nog meer
grassen en varens.”

„Als ik als kind uit school kwam,
wilde ik buiten spelen. Daar kwam
niets van in. Eerst tuinbonen pluk-
ken, schoffelen en water geven op
de moestuin van mijn vader. Die
tuin was niet voor de lol, maar
noodzaak. Het waren de jaren
zestig. Nu zestig jaar later is de
cirkel rond en heb ik een tuintje
vlakbij de grond waar mijn vaders
tuin stond.” 

Eigenlijk wil hij niets meer ko-
pen maar verzamelt hij stekjes en
scheurt planten. En dan alleen van
grassen en varens. Een goede
vriend die bij een sloopbedrijf

werkt, voorziet hem geregeld van
tuinmateriaal, zoals grote flagsto-
nes, om langzamerhand de grind-
tegels mee te vervangen. Ook lavas-
tenen en rotsen voor de borders
sleept hij aan. Net als hij in Thai-
land heeft, wil hij met de tuin-
vriend ook hier op een gezamenlij-
ke plek nog een jungletuin realise-
ren. Tijd genoeg, want een strand-
mens is hij toch niet. En zo vertoeft
Gerbrand inmiddels zomers in
Velsen-Noord ook in zijn geliefde
Aziatische sfeer.

„Door mijn tuin hier kan ik in de
zomer Thailand verlaten. En kom
ik de maanden hier goed door.
Maar het hele jaar wonen in Thai-
land, nee. Heen en weer, dat is
heerlijk.”

Heleen Vink

In Aziatische
sferen 

’Door mijn tuin
kan ik zomers
Thailand verlaten’

Enkel gras en hortensia’s
sierden de tuin die Ger-
brand Castricum drie jaar
geleden op volkstuinver-

eniging Wijkeroog in Velsen-Noord
overnam. Een heel ander soort tuin
had de postbode in ruste - maar
nog altijd optredende muzikant -
met deze plek voor ogen. Hij
droomde van een tuin in Aziatische
sferen. „Dus het gras heb ik met-
een omgespit en de hortensia’s
weggegeven.”

Gerbrand Castricum: „Ik stapel zelf
stenen, los op elkaar. Het brengt ge-
luk. Je ziet het over de hele wereld.”
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’Thais’ vogelhuisje.
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Paspoort
Gerbrand Castricum (69 jaar)
uit Velsen-Noord, is postbode in
ruste en praktiserend muzikant.
Alles voor zijn tuin scharrelt hij
bij elkaar. Na gedane arbeid is
het heerlijk mijmeren in de
hangmat over zijn geliefde
Thailand.


