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Voorwoord

Het doet ons genoegen u het jubileumboek 1944 • 2004, zestig jaar
Amateur Tuindersvereniging Dordrecht aan te bieden. Aan de
totstandkoming is ruim twee jaar met zorg gewerkt. Voor het vergaren van
de informatie is veel tijd gestoken in het doorlezen van oude (deels
handgeschreven) archiefstukken en notulen. Vanaf de oprichting in 1944
zijn ze grotendeels bewaard gebleven. Ondanks de zorgvuldige werkwijze
zal het boek wellicht fouten bevatten. We hopen dat u daar doorheen wilt
kijken.
Voor zover ons bekend hebben de leden binnen Dordrecht op tien
verschillende locaties ‘getuind’. Oude foto’s zijn hiervan slechts beperkt
aanwezig. Van een aantal locaties zijn daarom nieuwe foto’s gemaakt. We
willen zo een ‘wandeling’ maken langs de diverse locaties. De lezer komt
langs vier perioden van vijftien jaar. Omdat de perioden in elkaar
overlopen is het niet ondenkbaar dat een bepaald voorval in een ander
jaar is terechtgekomen.
De periodes zijn als volgt verdeeld:
1944 • 1959 oprichting, het AVVN, naoorlogse woningnood
1959 • 1974 verjaging van locaties, acceptatie Vlijpark
1974 • 1989 leven op het Vlijpark, einde lidmaatschap AVVN
1989 • 2004 huidige situatie, recreatief tuinieren, weer AVVN
Veel leden zijn we dankbaar vanwege hun grote toewijding. Twee van hen
in het bijzonder: Gijs van Beusekom en W. van de Laan, die onze ereleden
zijn. Leden van verdienste zijn: Joris in ‘t Veld, Jan en Helen ‘t Hart, Piet
Kalkman, Bas van Leeuwen, Wim de Jong en Thijs Hamers.
De medewerkers aan dit jubileumboek willen we ook danken. Hun naam
staat in het colofon vermeld. In het bijzonder willen we onze secretaris,
Willem Aarnoutse, vermelden. Dit boek was niet alleen zijn idee, ook bij
het verzamelen van feiten en schrijven heeft hij een groot aandeel gehad.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst door,
het bestuur en de jubileumcommissie.
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Hoe mooi
in de morgendauw
al deze verse bloemen
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Het begin

Op 7 juni 1944 verscheen er een advertentie in het Dordrechts-Dagblad waarin de
oprichting van een amateur tuindersvereniging werd aangekondigd.
Aangezien het in de oorlogstijd verboden was met meer dan drie personen samen
te scholen moest voor de vergadering een vergunning worden aangevraagd bij de
gewestelijk politiepresident in Rotterdam. Op 1 juli 1944 werd de vergunning
verleend door de waarnemend politiepresident en op 19 juli 1944 kwamen de eerste
41 leden bij elkaar in het Werkmansgebouw Grote Kerksbuurt.
Door de enorme voedselschaarste in 1944 - er kwam zelfs een hongerwinter
achteraan - waren de leden blij dat een stuk grond in Krispijn beschikbaar kwam,
waar ze zelf aardappelen, groente en fruit konden verbouwen.
Drie andere punten tijdens deze vergadering waren belangrijk:
•

Nieuweweg (voormalige locatie tuinvereniging)

•
•

Er werd een bestuur gekozen met de heer C.Thoen als oprichter en
secretaris (hij heeft het secretariaat 30 jaar verzorgd). De heer J.W. de Klerk
werd voorzitter, de heer L. Pieren penningmeester en tuincommissaris was de
heer C de Jong.
Als oprichtingsdatum werd 7 juni vastgelegd, de plaatsingsdatum van de
advertentie.
De vereniging werd lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinders
Nederland (A.V.V.N.).

In de periode van 1944 tot 1946 groeide de vereniging naar circa 300 tuinen op
verschillende locaties in Dordrecht.
In mei 1945 was de oorlog gelukkig voorbij en kon iedere tuinder in vrijheid de
hobby uitoefenen. Hoofdzakelijk verbouwden ze voedsel en af en toe plantten ze een
bloemetje. ‘Recreatie-tuinieren’ was toen nog niet aan de orde.
Bladerend en lezend in het archief komen er locaties voorbij waar de leden hebben
kunnen tuinieren, maar waar zij ook - vanwege de
naoorlogse woningnood - steeds weer moesten
vertrekken en ergens anders opnieuw beginnen.
Wieldrecht (voormalige locatie tuinvereniging)
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Documenten eerste
vergaderingen.
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Fragmenten uit de
correspondentie met het
Algemeen Verbond van
Volkstuinders Nederland.
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Marianne Reppel

Tranen om
wrikkende
anemonen
Eén keer heeft ze moeten huilen om een bloem,
al was het niet op haar eigen tuin. Ze was met haar
man Matthijs in de Alpen aan het wandelen, toen
ze een gentiaan zag staan. Die vorm, die kleur, dat
licht dat de bloem deed vlammen! Op haar buik
heeft ze er ademloos naar liggen kijken. De
gentiaan verwaterde in haar tranen.
Sinds drie jaar woont Marianne Reppel (1944)
in haar eigen bloemenweelde, die tuinhuis 54
omringt. Ze kan niet stoppen met praten, als het
over zaden en bloemen gaat. Thuis in de stad
begint ze ‘s winters al met het kweken van zaden.
Tientallen bakjes staan er op stoelen, de strijkplank
en vóór de ramen. ‘Ons hele huis is een kweekkas’,
zegt ze. Eén raam is vrij, daarachter zit Matthijs,
die liever naar schitterende luchten kijkt. Hij gunt
Marianne haar totale overgave aan bloemen.
In het voorjaar verhuizen de zaailingen naar het
Vlijpark, waar ze met alle liefde de grond in gaan.
Dan begint het genieten. ‘Ik slaak kreten van
vreugde bij een wrikkende anemoon. Hoe die zich
aan de aarde ontworstelt!’, vertelt ze, terwijl haar
ogen de bloem in kwestie zoekt. Ze heeft meer
favorieten: ‘De Californische Reus, om krankjorum
van te worden. En lyrisch word ik van de geur van

de Abbesynse gladiool’. De tuin is ingedeeld naar
kleur: er zijn roze-rode en blauwe perken. Ze leeft
in een kunstwerk, onder haar regie door de natuur
geschapen.
Het is alsof ze na de aankoop van het lapje
grond is thuis gekomen. Als kind wilde ze al ‘iets
met bloemen’ doen, als ze groot zou zijn. Ze
determineerde alle bloemen in de
Kennermerduinen. Maar in haar kinderjaren moest
ze van de hooikoorts huilen. Ze koos een ander
beroep, ze werd verpleegkundige en later
professioneel poppenspeelster. Nu is ze toch een
‘bloemenvrouw’. Haar liefde spreidt zich uit tot
over haar eigen tuingrenzen. Ze heeft ook de zorg
voor het openbaar groen van het hele park. ‘In
overleg met het bestuur bepaal ik welke bloemen
en struiken worden aangeplant.’ Met een ploegje
houdt ze het goed bij. Na de arbeid wil ze dan wel
rusten. Marianne: ‘Ja, ‘s avonds, in de schemering,
met een glas wijn. Zien dat het goed is in de tuin.’
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Tuinwedstrijd en puntenlijst.
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Zeehavenbuurt (voormalige locatie tuinvereniging)

tuinveren

iging)
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Sander Hamels

‘Water gaat
voor bomen’
Tweemaal per jaar zit Sander Hamels in de
put. Het overkomt hem in het voor- en in het
najaar. Dan buigt hij zich met zijn hoofd diep
voorover, tot bijna een meter onder de grond.
Daar bevindt zich de watermeter, die eruit of erin
moet, afhankelijk van het jaargetijde. Honderd
meters staan er bij de huisjes en hij is er
verantwoordelijk voor. Sander Hamels (1932)
geeft leiding aan de vier man sterke waterploeg.
Eén keer ging het mis. Sander viel voorover in
een put. Zijn hoofd wilde niet terug. En de
anderen waren al vertrokken, naar een andere
klus. ‘Ze waren me kwijt’, vertelt hij. ‘En ik kon
niet zeggen waar ik was. Een overbuurman heeft
me gevonden en eruit getrokken.’
Waterman is hij graag. Het is leuke afleiding,
en hij kan zijn kennis over buizen en pijpen kwijt.
Als gepensioneerd pijpfitter heeft hij tijd genoeg.
Samen met zijn vrouw Adrie zit hij al zeven jaar

’44•’59
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in tuinhuis 48, nadat ze eerst hun bootje en
daarna de caravan hadden afgeschaft. ‘Het geeft
hier een hoop rust’, zegt hij, uitkijkend over zijn
strak gemaaid grasveld. ‘Geen verplichtingen, je
zit hier helemaal op je gemakkie.’ Het liefst zit hij
in zijn kas, waar hij zijn groenten koestert. Buiten
zorgt Adrie voor de bloemen. Als het warm is
haalt Sander water uit de sloot bij de
overbuurman en vult hij er vier enorme tonnen
mee, achthonderd liter bij elkaar. ‘Ik zorg dat er
water is’, zegt hij onder zijn veranda met druiven.
‘Mijn vrouw weet welke bloemen het meeste
lusten.’
Bij hem zijn de tuin en de waterleiding in
orde. Geen boom die de pvc-buizen kan
verpulveren. Wortels, je mag ze niet de ruimte
geven. Grote bomen moeten wijken, water gaat
voor. Maar de leidingen kunnen ook spontaan
scheuren, wegens ouderdom. Ze zitten er al
dertig jaar in. Altijd zijn er wel lekkages, geheid
op de t-splitsing. ‘Leidingen zijn net als mensen,
er komen steeds meer gebreken bij en op een
bepaald moment houden ze ermee op.’
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Een greep uit de
krantenartikelen uit de
beginperiode.
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Gewone wonderen
zien we niet
’59•’74
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De verjaging
Van 1945 tot 1959, maar zeker ook van 1959 tot 1973 heeft de amateur
tuindersvereniging een turbulente periode doorgemaakt. Regelmatig moesten de
tuinleden van het ene complex naar het andere verhuizen. In hoog tempo werden
nieuwe woonwijken in de buitengewesten van Dordrecht aan de stad toegevoegd:
Nieuw Krispijn, Wielwijk, Crabbehof, enzovoort. De tuinvereniging werd regelmatig
met minimale opzegtermijn van haar grondgebied verjaagd.
In 1948 begon het met de verhuizing van het eerste tuincomplex op Krispijn. Een
volgend stuk Krispijn, Brouwersdijk - richting Zuidendijk, werd tuinklaar gemaakt,
maar in 1950 werd de club alweer verjaagd. Een nieuw stuk grond aan de Oudendijk
werd in 1951 onbruikbaar, omdat loslopende koeien de tuin hadden kaalgevreten en
omgeploegd.
De inmiddels 240 leden verhuisden naar de Zuidendijk en een tweede stuk bij het
‘s-Gravendeelse Veer. Ook van deze locaties werd de pacht niet verlengd, en in 1957
werd opnieuw begonnen met 32 tuinen aan de
hoek Zuidendijk/Karel Doormanweg en 74 tuinen
langs de Middenweg. De Middenweg was een klein
weggetje, dat vanaf de richting Noordendijk naar
de Loswal liep - in de volksmond ‘tVissertje
genaamd. Intussen kwam er ook een kleiner
complex bij aan de Nieuwe Weg, onder de naam
Ducdalf, eveneens ondergebracht bij onze
vereniging. Met al deze tuincomplexen werd het
een steeds groter probleem om de organisatie van de tuinvereniging in goede banen te
leiden. Maar de leden waren tevreden dat ze eindelijk een vaste plek hadden; de A.T.V.
had eindelijk haar eindbestemming gevonden.
Maar zitten en blijven zitten, helaas ging dat weer niet door. De wijk Stadspolders
moest worden gebouwd. We hebben het aan de Middenweg tot 1990 moeizaam
volgehouden. De pacht werd ieder jaar opgezegd en dan weer met een jaar verlengd.
Geen aanlokkelijk idee om hier veel te investeren. Toch hebben Vlijparktuinders van het
eerste uur (1973) er goede herinneringen aan overgehouden. Ze praten nog met
weemoed over ‘de oude tuin’.
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17

’59•’74

Lea van Bennekom

‘Hier wil
ik zijn’
Jarenlang reed ze over de Noordendijk en zag
onder haar het Vlijpark liggen. Nooit ging ze naar
beneden om er te kijken, want ‘zoiets moois is
voor mij niet weggelegd’, dacht Lea van
Bennekom. Tot vrienden haar uitnodigden. Ze zag
hun tuin, ervoer de rust en de natuur, en ze wist:
‘Hier wil ik zijn’.
Sinds twee jaar bewonen zij en haar man
Walter het paradijsje van tuinhuis 45. Haar
volmaakte geluk bestaat uit een diep
weggeborgen optrekje met veranda, onder het
gebladerte van bomen. Een slingerend paadje van
flagstone stenen verbindt Lea’s droomhuisje met
de buitenwereld, dat begint bij het pad waarlangs
de overige huisjes liggen.
Iedere keer als ze vanuit haar tuinloze huis in
de binnenstad naar het Vlijpark rijdt, maakt ze
hetzelfde mee: ‘Een uitspattend gevoel van
vreugde maakt zich van mij meester. De dijk af,

’59•’74
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één hoek om en ik ben op mijn liefste plek. Dit is
van mij.’ Anderen, zegt ze, rijden zeshonderd
kilometer naar hun tweede huisje in Frankrijk.
Lea: ‘Ik ben binnen een paar kilometer op de plek
waar het altijd een paar graden warmer lijkt dan
thuis.’ Alles glijdt van haar af, ze voelt zich
geestelijk comfortabel. Niemand belt, er zijn geen
vragen, er zijn geen kinderen die de trap af
bonken. Ze zit er zo vaak als ze kan volkomen
gelukkig te zijn.
De bloemen en planten zijn er voor haar, niet
andersom. Lea heeft geen groene vingers.
Onkruid gaat ze met een snoeischaar te lijf.
Walter houdt nog het meeste bij, al heeft hij er
ook niet echt sjoege van. Die zit meer met zijn
hoofd in de letters. De meeste tijd brengen ze
onder de veranda door, hij in de boeken, zij met
een glas wijn in de hand. Dan voelen ze de slaap
vanzelf komen.
Het mooiste moment ligt na het optrekken
van de nacht. De vogels laten luidkeels van zich
horen, het tere ochtendlicht breekt door de
bomen. Lea houdt het dan niet meer: ‘Ik moet
naar buiten, kijken, kijken, weer een nieuwe dag.’

Ledenvergadering in het
begin van de jaren zestig.
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Terugblik na 25 jaar in de
verenigingsnieuwsbrief.
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Foto links: Jaarlijkse tuinkeuring in 1969.

Foto onder: Tentoonstelling in het
Algemeen Verkooplokaal aan de
Visstraat 25 (tegenwoordig Veilinghuis
Mak) ter ere van het 25-jarig jubileum
van de tuinvereniging. Rechts de
toenmalige voorzitter Van der Elst in
gesprek met wethouder Van Meurs.
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Twee vrachtauto’s kwamen
met elkaar in botsing op de
viersprong ZuidendijkPatersweg. Door de natte
sneeuw gleden zij van de
dijk. Op de achtergrond is
het toegangshek naar de
volkstuinen, met ongeveer
27 tuinen, zichtbaar.
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Wim de Jong

Timmeren
voor de hele
tuin
Ooit bouwde hij de Raad van State, nu een dak
voor de kantine. Oud-timmerman Wim de Jong, met
43 jaar ervaring in de bouw, doet beide met evenveel
plezier. Voor ‘zijn’ vereniging heeft hij veel over. Hij is al
21 jaar vergroeid met de volkstuin, en al 53 jaar met
Jo, zijn vrouw. Samen hebben ze een fijn huisje, op
nummer 77.
Toen hij kwam was het een land van groente. Het
was er leeg, de bomen stonden nog in hun
kinderschoenen. Wel was er al een kantine, maar
zonder plafonds, keuken en douche. ‘Die zijn er
allemaal in die jaren bijgekomen’, zegt hij voor zijn
patent onderhouden huisje. ‘Ik heb er mijn bescheiden
steentje aan bijgedragen.’ Van oktober tot maart is hij
als onderhoudsman voor de vereniging in de weer. Drie
uur per dag wijdt Wim zich aan het timmeren van
nieuwe daken, bloembakken, speeltoestellen en
‘andere voorkomende werkzaamheden’. De laatste
jaren krijgt hij hulp van zijn broer Joop, al acht jaar
tuinbewoner. Ze werken naadloos naast elkaar: ‘Als ik
tegen Joop zeg: zaag een stukkie van 68, dan wordt het
68!’.
In maart legt hij zijn gereedschap neer. Dan komt
zijn vrouw Jo ook op de tuin. ‘En die wil ik natuurlijk
graag gezelschap houden’, zegt hij, terwijl zij naast

hem stil glimt van tevredenheid. Eigenlijk is hij er altijd,
‘s zomers en ‘s winters, want kou kan hem niet deren.
‘Al is het stervenskoud, niemand kan me tegenhouden.
Thuiszitten? Gek word ik ervan. Ik pak mijn fiets en
rijd dwars door alle soorten weer naar de tuin’, zegt
hij.
Maar lang voor zijn huisje zitten, is er niet bij. De
vereniging roept, als er een tuinbewoner vertrokken is.
Wim de Jong vormt samen met zijn broer Joop, Wim
Wouters en Goos de Klerk de commissie die de
tuinhuisjes taxeert. Apart van elkaar stellen ze in
opdracht van het bestuur de waarde vast. Met dat
bedrag kunnen de eigenaar en de aspirant-koper de
onderhandelingen starten. ‘Als we binnenkomen,
weten we al bijna wat het spul waard is’, vertelt Wim.
‘Van alledrie de prijzen nemen we het gemiddelde.
Maar het scheelt nooit meer dan een paar honderd
euro.’
Wim de Jong (1930) hoopt van zijn vereniging te
kunnen genieten, zolang zijn lichaam en geest het
toestaan, want ‘dit hier is mijn hele leven.’
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Het Vlijpark
We wisten dat we toch een keer ‘de oude tuin’ aan de Middenweg zouden moeten
gaan verlaten. Daarom werd in de jaren 1970-1972 bij de gemeente Dordrecht flink
aan de bel getrokken. Na zoveel verhuizingen was het voor de A.T.V. nu eindelijk eens
tijd voor een blijvend volkstuincomplex.Vooral door de inzet van wethouder Henny
van Randwijk werd het huidigeVlijpark aan ons toegewezen en gerealiseerd.
Er is tussen 1971 en 1973 heel wat water door de Vlij gestroomd voordat alles wat
geregeld moest worden op papier stond. Eindeloze vergaderingen en toestemmingen
voor huurprijs, pacht, contributie, rente, statuten, huishoudelijk reglement en vele
andere zaken.
Er werd een paar jaar heel hard gewerkt om het nieuwe complex een goed aanzien
te geven en al vrij snel na de opleverdatum verschenen de eerste tuinhuisjes. Hiervoor
waren veel regels nodig voor afmetingen, bouwstijlen en verfkleuren. In september
1976 was de opbouw het complex duidelijk zichtbaar en werd door wethouder
J. Zaaier de officiële opening verricht.
Het was 1984. Helaas, ondanks alle schouders die de vereniging droegen, bleken
sommige zaken financieel niet haalbaar te zijn en moest de hand op de knip. Er moest
zelfs extreem worden bezuinigd om aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Een van de eerste aanpassingen was de verhoging van de jaarlijkse algemene bijdrage
van elk lid. Ook moest de vereniging aan de uitgavenkant snoeien. De leden
besloten uit oogpunt van kostenbesparing het lidmaatschap van het Algemeen
Verbond van Volkstuinders in Nederland te beëindigen.
De situatie vóór 1984 was zo, dat de A.V.V.N. het tuincomplex Vlijpark had
gepacht van de gemeente Dordrecht en de A.T.V. het op haar beurt weer huurde van
de AVVN. Nu moest er tijdens nieuwe onderhandelingen afspraken worden gemaakt
over een rechtstreekse overeenkomst van de
A.T.V. met de gemeente.
Ook deze besprekingen kostten veel tijd
en energie, maar uiteindelijk kon de A.T.V.
een contract afsluiten met de gemeente
Dordrecht voor een periode van dertig jaar,
dus tot en met 2014.
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Bij deze stad vandaan
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Ontginning van de grond.
Wim Aarnoutse legt laatste hand aan zijn huisje.
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De eerste huisjes verrijzen op het Vlijpar
Vlijpark is gereed voor bewoning.

rk.
Wethouder J. Zaaijer opent op 18 september 1976 het volkstuincomplex.
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De zaterdagwerkploeg.
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Irma Aarnoutse

‘We zijn
begonnen met
één kist’
Toen ze dertig jaar geleden voor het eerst hun
tuin opliepen, betraden ze leeg land. Geen
huisje, geen grasspriet, niets. Zij en haar Wim
zetten er een houten kist neer, midden in hun
veldje. Dat was het begin. Konden ze tenminste
hun spulletjes droog houden.
Irma Aarnoutse (1940) vertelt over haar eerste
ervaringen op het tuincomplex alsof het gisteren
was. Ze herinnert zich dat er op het hele terrein
nog maar drie tuinhuisjes stonden. ‘Je kon van
de ene kant naar de andere kant kijken, zo
weinig stond er’, vertelt ze in haar huisje, dat nu
omringd is door riet, heg, bloemen en bomen. In
dertig jaar tijd is hun perceel veranderd van bar
land tot een weelderig privé-domein.
Dat Wim en zij er zitten, is aan haar te danken.
Ze las een advertentie waarin belangstellenden
werden uitgenodigd om rond te kijken op het
nieuwe volkstuincomplex. ‘Dit is de manier om
weg te komen van ons huis, en het drukke
bestaan, dacht ik.’ Als scheepsbevrachter was
Wim zeven dagen per week in touw. Dag en
nacht zat hij bij de telefoon. En zij ging vanzelf
deel uit maken van de bedrijvigheid die zich thuis
afspeelde. Irma besloot Wim mee te lokken naar

het tuincomplex. Hij wist van niets.
‘Toen hij het zag, stond hij er direct positief
tegenover’, zegt ze. ‘Die lege tuin lonkte, daar
was geen telefoon en geen werk. Als je met aarde
werkt, krijgt je hoofd rust. Nou je ziet het, we
zijn er nóg. We voelen het iedere dag weer: ons
huisje is een doel om naar toe te gaan. Dáár is
iets, iets van ons’.
Irma heeft zóveel zien veranderen. De tuinen in
de eerste plaats. Maar er zijn ook bomen
gekomen, kassen, een kantine. Het lege land is
volgroeid. ‘Er is hier héél hard gewerkt, door
iedereen.’ Maar de grootste verandering noemt
ze de mensen. Irma: ‘De volkstuinder is
overgegaan in de recreant. De moestuin
verdwijnt, de tuin is er tegenwoordig om uit te
rusten. De samenstelling van de bewoners is
gevarieerder dan in het begin. Er zijn nu ook
alleenstaande vrouwen, jonge stellen en
kunstenaars. De sfeer is veranderd, net als de
mentaliteit. Ik voel me hier erg op mijn gemak.’
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Beelden van de
tentoonstelling op de
Flevohof, georganiseerd
door het A.V.V.N.
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Joyce en Margreet Koops

Luisteren naar
tuingeluiden
Joyce: ‘Ik was op slag verliefd.’
Margreet: ‘Ze nam me mee en ik werd het ook.’
Tegelijk: ‘En toen hebben we moeder ook verliefd
gemaakt.’
Het overkwam ze acht jaar geleden. De zussen Joyce en
Margreet Koops, geboren in 1960 en 1962, zagen een
krot op nummer 9. De sponningen waren verrot, het dak
was een gatenkaas. En toch wisten ze het van elkaar: hier
zouden ze gaan wonen. Bij de stad vandaan, een eigen
buitenwereld scheppen op een vreemd tuincomplex.
Korte tijd later volgde moeder, B. van Hout, die op een
steenworpafstand van haar twee dochters ging wonen, in
huisje nummer 28.
Joyce en Margreet vertellen het verhaal in de kantine.
Tijdens het gesprek weerklinkt het geluid van ketsende
biljartballen en in vet spetterende kroketten. De zussen
komen hier niet zo vaak, ze zijn het liefst met z’n tweeën
bij hun huisje. ‘Maar van ons tuinhuisje is nu weinig
over’, zegt Margreet. ‘Het dak ligt eraf, alles wordt
aangepakt. Mijn man is er hard mee bezig.’
Als het huisje verbouwd is, trekt Margreets man zich
weer terug. Dit is het domein van twee onverbrekelijke
zussen. ‘Als kind hadden we al een sterke band en die is

altijd gebleven’, zegt Joyce. In het huisje zijn de taken
naar kunnen verdeeld. Margreet: ‘Joyce is er voor het
interieur en de tuin.’ Joyce: ‘Margreet kan beter uit de
voeten met een schroevendraaier. Zij is voor de techniek.’
Moeder helpt bij alle andere zaken, ze maait het gras,
knipt de heg en nog het een en ander. ‘Zonder haar
waren we nergens’, stelt Margreet vast.
De tuin gebruiken ze vooral om niets te doen, met vogels
als hun enige metgezellen. ‘Lekker in het gras luisteren
naar tuingeluiden’, zegt Joyce. ‘En geuren snuiven, het
hele jaar door.’
Binnenkort blijven ze er ook weer slapen. Eén keer eerder
hebben ze dat gedaan. Het begon te regenen, grote
druppels doofden de kaarsen bij hun bed. En toen
kwamen ook nog kikkers. ‘Dat was de laatste keer’, zegt
Joyce. Onder het nieuwe dak gaan ze het opnieuw
proberen. ‘Lekker lang slapen en droog wakker worden.’
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Van volkstuin naar recreatie
De laatste vijftien jaar is er bij de A.T.V. veel veranderd.Het verenigingsgebouw is behoorlijk
aangepakt. Het is groter en voorzien van een nieuw dak, nieuwe toiletgroepen, een buitendouche,
overdekt terras, openslaande deuren, schotel-tv en vernieuwde keukeninrichting. Ook is er extra
opslagruimte gekomen voor de keukenvoorraad, een vernieuwde werkplaats en een ander interieur
van de bestuurskamer.
Administratief is het Huishoudelijk Reglement uitgewrongen en opnieuw leesbaar gemaakt. Zowel
de statuten als het HHR zijn in ringband verschenen en ieder lid heeft de laatste druk nu in bezit. Van
kleine drukwerkjes en tuinboekjes is de vereniging sinds 1999 naar een nieuwsbrief overgestapt. Deze
nieuwsbrief verschijnt zo’n vijf tot zeven keer per jaar.
Doordat er vraag naar buitentuinen (zonder huisje) afnam, is een gedeelte hiervan bij het
afgesloten parkeerterrein getrokken. Het laatste gedeelte van de buitentuinen, tussen huisje 98 en het
bos, werd omgebouwd tot compostopslag. In periodes van telkens 4 jaar wordt intensief
gecomposteerd. Gezuiverd en gecomposteerd onkruid van eigen tuinen dient opnieuw als
voedingsbodem voor de eigen tuin. Zo is de cirkel is rond. Bij de compostopslag staat een portocabin
voor opslag van tuingereedschap.
In overleg met en voor rekening van de gemeente Dordrecht werd de oude toiletgroep verwijderd
en een fonkelnieuwe geplaatst. Tevens werden twee jeu de boule-banen met professionele afmetingen
aangelegd. Een blokhut voor een natje en een droogje is bij de ‘boelbaan’ geplaatst. De speeltuin is
geheel vernieuwd, speeltoestellen zijn veilig en bruikbaar.
Tijdens de laatste vijftien jaar zijn veel vrijwilligers actief geweest. Nog steeds zijn veel tuinleden in
verschillende tuinploegen en commissies te vinden. Zonder vrijwilligers draait geen enkele vereniging,
zeker geen volkstuin.
De vereniging is langzaam aan het wijzigen van een volkstuin met overwegend groenten,
aardappelen en fruit voor eigen gebruik in een tuin met aandacht voor tuinieren in de brede zin van
het woord. Welke bestemming de tuin ook heeft, het is belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Verzorg uw eigen bezit met liefde, u krijgt er iets voor terug.
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Menigmaal
zie ik de natuur stilstaan
en dan uitbreken
in groen 37
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Edward Li en Yoek Li-Cheung

‘Hollands eten
is ook mmm!’
Voor het raam van hun kleine tuinhuis staat een
oer-Hollandse houten gans. Het interieur kan van iedereen
zijn: geen eeuwig ruisende watervallen, lampen met kwastjes
of paradijsvogels op zijde. Dit is de sobere behuizing van
twee werkende mensen: Edward Li en Yoek Li-Cheung.
De zwarte aarde rond hun huisje geeft wel hun herkomst
prijs. In strakke rijtjes staan er paksoy, choisam en kailem
opgesteld. Het zijn Chinese groenten, waarvan de zaadjes
door hen zelf uit Hongkong zijn meegenomen. Lang geleden
zijn Li en Yoek uit de voormalige Engelse kroonkolonie naar
Europa uigewaaierd, hij ruim twintig jaar geleden, zij tien
jaar eerder. Li (1957) begon als kok in diverse restaurants,
Yoek hielp haar vader, die in de Dordtse Vriesestraat
restaurant Kwai Lok had geopend. Ze trouwden in 1984,
kregen drie zoons en drijven sinds een paar jaar snackbar de
Neushoorn op de Voorstraat-west.
Hun leven bestaat uit werken. Li en Yoek staan ‘s zomers
zeven dagen achter het hete vet, waarin kroketten en
patatten zich wentelen. Alleen in de winter zijn ze op
maandag vrij.
‘Werken, werken,
werken’, zegt Edward Li
kernachtig. ‘Inkopen,
bakken, schoonmaken,
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alles. In snackbar moeten we centje verdienen.’ Alleen ‘s
nachts zijn ze thuis, aan de Noorderstraat in het
Lijnbaankwartier. De weinige vrije uren zijn ze altijd op de
tuin te vinden, nummer 78. Ze komen in alle vroegte en zijn
rond half elf weer weg. ‘Dan moet de snackbar open’, zegt
Yoek zonder een spoor van zelfmedelijden. Hard werken is
vanzelfsprekend, maar een beetje ontspanning is wel fijn.
‘Hobby is belangrijk,’ vult Li aan. ‘Altijd werken is niet goed.’
De helft van de tuin staat vol bloemen. Dat is Li’s
terrein. De andere helft, met groenten, krijgt de volledige
zorg van Yoek. Als ze met haar handen de aarde omwoelt,
denkt ze wel aan vroeger, aan het dorp bij Hongkong waar
ze is opgegroeid. ‘Mijn vader had een boerderij,’ vertelt ze.
‘We hadden drie koeien, een paar kippen en wat groente. Ik
was een boerenmeid. Ik ben nog steeds een boerenmeid, wel
iets ouder.’ Li is een stadsmens, maar voelt zich op de tuin
toch thuis.
Yoek reist regelmatig naar Hongkong. Ze komt dan met
zakken zaadjes naar Dordt terug. Maar bij Europa-tuin of de
PAP doet ze ook wel zaken: ‘Chinees eten lekker, maar
Hollands eten is ook mmm!’ Met de buren ruilt ze graag.
Li en Yoek willen graag in Nederland blijven.
Hij: ‘Kinderen hier, alles opgebouwd en ook de tuin is goed
voor ons.’

Nieuwe portocabin wordt geplaatst, oude wordt afgevoerd.
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Aan de Noordendijkzijde
van het tuinencomplex
‘Vlijpark’ komt een
‘natuurvriendelijke’ oever
met riet en knotwilgen.
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Eerst was er niets,

daarna was er meer dan iets
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Wim Wouters

‘Ik weet
wat ik eet’
Een dag is geen dag zonder aardappel. Wim Wouters
leeft met vastigheden. De aardappel is er één van. Ze zitten
bij hem in de grond en ze liggen bij hem op het bord. Drie
ons per dag, een afgewogen maaltje. Macaroni of Chinees
eten komt er bij hem niet in. Op de aardappel kun je
vertrouwen, iedere dag weer. ‘Ik weet wat ik eet’, is zijn
onweerlegbare levensmotto.
Wim Wouters (1932) legt het rustig uit in een oude
fauteuil, die in de hoek staat van zijn huisje. De inrichting
is degelijk en ouderwets, met meubilair en een kookstel
van jaren her. Een huisje zonder fratsen, zoals hij zelf. Al
dertig jaar volgt hij van hieruit de seizoenen. Met zeven
anderen was hij de eerste die de braakliggende aarde van
het Vlijpark bewerkte. Hij begon meteen met het planten
van groenten en aardappels, zoals zijn vader en grootvader
het hem hadden voorgedaan. ‘In de oorlog hadden we al
een tuintje, je moest wel’, vertelt de voormalige
bouwvakker. ‘Ik was negen jaar oud, toen ik mijn eerste
aardappels pootte.’
Dertig jaar geleden waren er meer die een moestuin
hadden. ‘Maar bij de meesten was het half moestuin half
siertuin’. Als enige echte moestuinder is hij nu
overgebleven. Wim is omringd door ‘keientuinen’, zoals hij
dat noemt. ‘Overal
leggen de mensen
steentjes en keien
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tussen de bloemen neer.’ Niet dat hij op een siertuin
neerkijkt, maar het is hem te duur en te bewerkelijk. Zijn
moestuin is overzichtelijk, Wim weet precies waar alles
staat. Hij teelt op biologische wijze andijvie, tuinbonen,
spitskool, zomerpenen, snijbietjes en sla. En natuurlijk
aardappels, Priors om precies te zijn. Elk jaar verschuiven
ze naar een andere hoek van de tuin, tegen de
aardappelmoeheid’. Na vier jaar staan ze weer op hun
oude plek.
Wim eet alles zelf op. Wat hij overhoudt verdwijnt in
een vrieskist, thuis op het Land van Valk. Daar komt hij
met gemak de winter mee door. ‘In een supermarkt zul je
mij niet zien’, zegt hij. Hij vertrouwt het liefst op zijn eigen
eten en beperkt bewust ook de drank: geen thee, geen
koffie, geen limonade en geen alcohol. Wim drinkt alleen
halfvolle melk en water, dat hij zelf kookt. Zo doodt hij de
resterende ‘microbeestjes’.
‘s Middags om kwart voor vijf komt het warme eten op
tafel. Iedere dag van de week, vaste prik. Nooit een
kwartiertje later? ‘Dan krijg ik honger’, is zijn overtuigende
antwoord. Zodra hij zijn vork in de aardappels zet, krijgt
hij gezelschap. Koolmeesjes vliegen door het raam naar
binnen en komen op de rand van zijn bord zitten. Met hun
snavel prikken ze in het dampende eten. Ze beginnen bij de
aardappels, net als Wim.

V.l.n.r. Ton van den Heuvel,
Bas van Leeuwen, Toos van
de Weg, Peter Jongeneel,
Jacqueline Steeghs,
Marianne Reppel en Wim
Aarnoutse.

De toekomst
Het bestuur anno 2004 bestaat uit zeven
betrokken tuinleden, die zich met veel
plezier voor hun taak inzetten. Naast het
verrichten van de ‘gewone’ bestuurstaken, houdt het bestuur zich ook bezig
met de toekomst van de tuindersvereniging en van het park waarin de
vereniging is gehuisvest. De vereniging wil
graag in het Vlijpark blijven tuinieren.
Het is belangrijk dat het Vlijpark goed
onderhouden wordt en er fraai uitziet.
Voor de tuinleden zelf, de bezoekers uit
de stad en voor de vele vogels en dieren
die in het park een veilig onderkomen
vinden.
Naast het vervullen van de verplichte
werkbeurten, is een aantal leden vele

uren bezig op ‘de tuin’ voor het algemeen
belang. In maart 2004 heeft de
ledenvergadering unaniem gekozen voor
lidmaatschap van het AVVN, de landelijke
organisatie voor volkstuinders. De ATV
Dordrecht heeft een huurovereenkomst
met de gemeente Dordrecht, welke loopt
tot 2014. Het bestuur zoekt, in overleg
met de leden, naar mogelijkheden om de
gemeente te overtuigen van het belang
van het voortbestaan van onze volkstuin.
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