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"Doet u weI eens iets aan de tuin?" 
Geen groter compliment dan deze 
vraag, komend van een mavo-bavo
vwo-leerling, die pauzeert in de tuin 
die ik sinds bijna vijf jaar onder ban
den beb: van verwaarloosd en verwil
derd grasveld-met-reststroken tot 
scboolparkje. En als bet voorlopige re
sultaat van mijn werk bet idee oproept 
dat aIles vanzelf gaat dan vervult mij 
dat met trots. In de zin van de com
mentator die zegt: "Dat kan ik oak!" 
bet ultieme compliment voor de schil
der, de muzikant en de tuinman. 

De schooltuin is vooral een pauzeer
plaats. Ze bebben een luxeprobleem, 
die leeriingen van bet Ds. PiersoncoIle
ge: de aula, bet plein, de tuin. Ik ben er 
nog niet aan toegekomen, maar bet lOU 

interessant zijn om eens uit te zoeken 
hoe de drie schoolrichtingen zicb ver
bouden tot de drie pauzeer-mogeIijkbe
den. In mijn tuin zie ik vooral mayo en 
havo; bet vwo komt op bezoek als de 
examens aan de gang zijn. MeestaI le
vert dat ook de meeste romrnel op, ach
tergelaten door kandidaten die de re
gels van de tuin niet kennen. De 'vaste 
klanten' weten heel goed, dat de ver
schillende soorten verpakkingsmateri
aaI geen wortel scbieten, niet compos
teren en zeker niet groeien. 

Werkend op mijn intuitie (en daarin 
vanaf pet begin totaaI vrijgelaten door 
de scbooldirectie - kom daar maar eens 
om!) ben ik begonnen met aile rechte 
boeken er zoveel mogelijk uit te halen. 
Alles op school is recbtboekig: het 10
kaaI, het boek, bet tafeItje, soms zelfs 
de leraar. Dat leek me weI vierkant ge
noeg, waarom in de tuin nog eens de 
rechtlijnigheid accentueren? Dus ligt er 
nu een gebogen pad door de tuin been, 
richting betegeld sportveld. Wie wil 
ballen moet via dat pad, een andere 
route is er niet. Toen dat pad betegeld 
werd heb ik de vrijgekomen grond ge
bruikt om ook in het vlakke een in
greep te doen: het grasveld glooit nu. 
Dogmatisch mag een tuin natuurlijk 
nooit zijn of worden, dus zijn er ecbt 
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weI een paar recbte banken te vinden, 
maar bet merendeel van de zitplaatsen 
is rond, halfrond of vijfboekig. 

Ik denk, dat je niet van de gebruikers 
van die tuin kunt en mag verwachten, 
dat ze er in bun pauze botaniscbe erva
ringenopdoen: ze bebben weI war an
ders aan bun hoofd. Als ze zich er vrij 
in voelen, dan mag je als scbooituin
man tevreden zijn. Af en toe komt er 
wel eens eentje zeggen, dat de tuin er 
mooi bij ligt maar dat is gelukldg een 
uitzondering. Het zijn tocb vooral de 
surveiIlerende coilega's die blijk geven 
van belangstelling voor indeling, voor 
bijzondere combinaties en/of tegen
stellingen, voor de sfeer en voor de 
vernieuwingen en aanvullingen die 
steeds weer tijdens hun vaak langduri
ge afwezigheid plaats blijken te heb
ben gehad. 

Dit jaar heb ik een lange strook grond 
(in dit geval mag datstuk border' he
ten omdat bet de grens van de tuin be
paalt) in vier akkertjes verdeeld en 
daarop spell, gerst, rogge en haver ge
zet. Vier korenveldjes, in hoogte ver
schillend, met steeds een meter tussen
ruimte. De spelt werd niet veeI, maar 
de drie anderen beantwoordden aan 
mijn verwachtingen: wuivende koren
velden zoals ik ze me uit mijn eigen 
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jeugd herinner. Vooral de haver heeft 
bet beel goed gedaan en zat barstensvol 
met aren. En inderdaad: steeds vaker 
krijg ik van leerlingen de vraag te ho
ren van "wat heb je daar nou ingezet?". 
Het is echt waar: vooral de stedelingen 
hebben er geen idee van hoe een ko
renveld er uit ziet. Dat stemt tot tevre
denheid: ik word er zelf relatief wee
moedig van en bet heeft oak nog eens 
een educatieve functie. Dat er mis
schien net nog genoeg rogge staat voor 
een broodje leidt tot bilariteit. Soms 
ben ik dus bedenker van een nieuw fe
nomeen: de komiscbe tuin. Er mag 
tocb nog weI gelacben worden in de 
tuin? 

Een paar nuuige concIusies voor colle
ga's: maak een scbooituin vooral 10
gisch, zorg voor duidelijke tegenstel
lingen, geef bij voorkeur poetische ant
woorden op de vraag "Wat staat daar?" 
en creeer een sfeer waarin vrijheid van 
geest kan waaien. Identificeer je zeIf 
niet met je ruin (of hou bet voor jezelf): 
bet is en bIijft een plek om te pauzeren, 
niets meer en niets minder. 
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