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"Een tuinman is een dichter" is de titel 
van een bloemlezing van gedichtenover 
de tuin, samengestelddoor Paul Geerts. 
Afgelopen zomer kreeg ik het boekje 
cadeau van Yke, mijn vriend, die zelf 
ook dicht, Als eompensatie omdat bij zo 
weinig meehelpt in de tuin. 
Een goede combinatie is bet in ieder ge
val wei: tuinen en gedicbten. 
Als wij in de duinen lopen en ik zeg: 
"Kijk, hoe mooi, dat licbt op die abe
len", dan citeert bij Gezelle: "Wit als 
watte, en tenegader - groen, 't bonte 
abeelgeblader. Wakker, als een wekker
spel, wikkelwakkelwaait bet snel." (uit 
'Bonte abeelen'). Om dan te vervolgen 

met: "Zijn dat nou abelen?" 

Dit gedicht is niet opgenomen in "Een 
tuinrnan is een dichter". Wei een ander 
tuingedicbt van Gezelle. Het is een 
boekje waar ik heerlijk in gegrasduind 
heb. Met klassiekers als "De tuinrnan en 
de dood" van P.N. van Eijek en het lie
ve 'Leeuwebekjes' van Ton van Dee!. 
Bijna was het bundeltje uit zieht, beland 
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tussen Kouwenaar en Vroman. (Bij 
ons staan de boekenniet gerangscbikt 
op auteur, maar op formaat) , tot we op 
De Kleine Aardebet plan bedaebten 
om de jaarlijkse Open Dag, die dit jaar 
'tuinieren' als tbemabeeft, te combi
neren met een schrijfwedstrijd. Een 
miljoen Nederlanders sebijnt te schrij
ven; vijf miljoenbuisboudens hebben 
een tuin.Met elkaar vormen die tuinen 
een oppervlaktezo groot als de Velu
we. Sterker nog, wie aan natuurdenkt, 
in Nederland, komt uit op tuinen. Een 
van onze beroemdste gedicbten bevat 
de regels "En dan: wat is natuur nog in 
dit land?Een stukje bos, ter grootte 
van een krant. Een beuvel met war vil
laatjesertegen." (Bloem, uit 'De Dap
perstraat', in de bundel 'Het mooiste 
gedicbt'). 
Tuinierenen schrijven, dat moet dus 
ook buiten mijn prive-leven een goede 
combinatiezijn. 
Het bundeltjevan Geerts kwarn weer 
in beeld. Eerlijk gezegd nog niet met
een. Ik kwarnop bet idee van een 
scbrijfwedstrijd toen ik 'De dood van 
Maarten Koning', deel 7 van de ro
mancyclus 'Het Bureau' net uit had. Ik 
zocbt in eerste instantienaar een reden 
om de schrijver, J. Voskuil, uit te nodi
gen. Die scbrijftecbter niet over tui
nen, en is bovendien al tweejaar voor
uit volgeboekt. De volgende naam die 
mij te binnen scboot was Koos van Zo
meren. Vanwege zijn columns van een 
paar jaar terug. (Die ik onlangs nog 
omsebrevenvond als de "mooiste eo
lumnpjes, ooit in Nederland gemaakt" 
(PeterSierksma in Trouwi). 

De eindredacteur van De KleineAar
de, Frank van der Lecq, merkte op dat 
de columns van Van Zomeren wei 
vaak de natuur, maar nooit tuinenals 
onderwerpbebben. Van Zomeren viel 
dus ook af. Onze tuinvoorlicbter, loge 
Hindriks, kwarn met Romke van der 
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Tuingedichtenwestrijd 
Stuur uw gedicht, voorzien van 
naam en adresgegevensvoor 
10 juni a.s. op naar: Redactie 
De Kleine Aarde, Postbus 151, 
5280 AD Boxtel, of e-mail naar: 
redactie@dekleineaarde.nl 

De jury bestaat uit Romke van der 
Kaa, Paul Geerts en Frank van der 
Lecq. Kijk voor meer informatieop 
de website van DKA: www.de 
kleineaarde.nl of bel: 0411-684921. 

De beste gedicbten wordengepub
liceerd in bet zomemummer van De 
Kleine Aarde.Uitreiking van de 
prijzen op 24 juni tijdens de Open 
Dag van De Kleine Aarde in Boxtel 
door Paul Geerts. Prijzen bestaan 
uit (een keuze van) tuinboeken, 
tuinplanten en een tuincursus. 

Kaa op de proppen. Van der Kaa is be
reid om te jureren. Hij gaf ons oak een 
tip voor de prijsuitreiking: de man met 
wie bij de Tuinscbeurkalender samen
stelt Paul Geerts. Die naam kende ik. 
"Een tuinman is een dichter", de utel 
scboot weer door mijn boofd. Een titel 
die aanspreekt. Ik heb nog nooit een 
gedicht over tuinen gemaakt en toch 
constateer ik als ik door een mooie tuin 
loop: het is waar. Een tuin ademt poe
zie. ledere tuinrnan is een dichter. Bes
te lezer van Oase: stuur uw, al dan niet 
geheime, tuingedicbtennaar ons op! 
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