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Welke rol speelt natuur in je leven?
Een heel belangrijke. Ik groeide 
op in een bosrijke omgeving, eerst 
in Bilthoven, later in Soest. Mijn 
ouders kwamen uit de Zaanstreek, 
het bos was echt een ontdekking 
voor hen. Behalve wandelen gingen 
we in de schemer reeën kijken maar 
ook indiaantje spelen tussen de 

adelaarsvarens (teken bestonden 
kennelijk niet). Later werd ik lid 
van de Jeugdbond voor Natuurstu-
die (CJN). Met leeftijdsgenoten op 
pad en gretig allerlei natuurkennis 
opzuigen was geweldig. Nog later 
maakte ik met mijn man, Johan 
Vijfvinkel, lange zwerftochten met 
onze vouwkano. De vele onbe-

woonde eilandjes van de buitenste 
Hebriden met z’n rijke vogel- en 
zeeleven en het prachtige licht zijn 
onze favoriete bestemming. Juist als 
je vaker op zo’n plek terugkomt ga 
je verschillen door de tijd heen zien, 
dat vind ik heel fascinerend.

Hoe ben je met natuurrijke tuinen in 
aanraking gekomen? 
Omdat ik van natuur hield werd me 
de Middelbare Tuinbouwschool in 
Utrecht aangeraden. Helaas had dat 
weinig met natuur te maken, maar 
vooral met traditionele tuinbouw 
en enge gifstoffen. Gelukkig maakte 
ik ook een lezing van Louis Le Roy 
mee, die in de jaren ‘70 veel furo-
re maakte. Dat was een belevenis 
en gaf me het besef dat je ook heel 
anders kunt tuinieren, al had ik nog 
geen flauw idee hoe precies.

Al heel snel na onze prettige eerste kennismaking in juni 2008 
zagen we in Machteld Klees een serieuze kandidaat om de redactie, 
maar ook de vormgeving van Oase van ons over te nemen. Na 18 
jaar werd het voor ons tijd onze aandacht binnen het Oasewerk te 
verleggen. Bij het maken van het winternummer 2008 keek ze over 
onze schouders mee en de verantwoordelijkheid voor het lentenum-
mer 2009 lag al helemaal bij haar. Dat betekent dat dit al haar 50e 
nummer is! Het vertrouwen dat wij en het Oase-bestuur haar gaven, 
heeft ze meer dan waargemaakt. Het vijftigste nummer lijkt ons een 
mooie aanleiding om Machteld een paar vragen te stellen. Tijdens 
de eerste mooie lentedagen op Texel, eind maart, interviewden we 
haar. 

Gesprek met Machteld Klees naar aanleiding 
van het 50e door haar samengestelde nummer

Oase: ‘The making of’

Tekst: Willy Leufgen en 
Marianne van Lier
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Hoe rolde je het vak in?
Eigenlijk had ik na de tuinbouw-
school schoon genoeg van tuinie-
ren. Ik had belangstelling voor 
natuur en voor natuureducatie, 
die kant wilde ik uit maar om daar 
werk in te vinden was niet makke-
lijk. Ik heb een paar jaar tijdelijk 
werk gedaan, als vrijwilliger bij de 
Waddenvereniging, als dierverzor-
ger op Apenheul en bij de Hortus 
van de VU in Amsterdam. In 1981 
begon ik ik als schooltuinleider in 
Rotterdam. Een echte cultuurschok 
om opeens kinderen uit achter-
standswijken zoals Afrikaanderwijk 
en Feijenoord les te geven. Ik werkte 
onder meer op Educatieve Tuin De 
Enk. Jullie, en veel excursiegangers 
kennen die plek. Toen ik er werkte 
was het nog wel traditioneler dan 
nu, maar het was toen ook al een 
buitenbeentje in het Rotterdamse. 
Collega ‘meester Gerrit’ Roukens 
deed er bijzondere dingen. Het was 
een inspirerende tijd, pas toen ik 
Oase ging maken besefte ik hoeveel 
ik daar geleerd heb. Helaas werd 
in de jaren ‘80 in Rotterdam veel 
bezuinigd en gereorganiseerd, ook 
in het schooltuinwerk. Daarom 
besloot ik weer een opleiding te 
gaan doen. Mijn belangstelling voor 
vormgeving werd gewekt tijdens 

het lesgeven. We hadden een fraai 
vormgegeven schooltuinboek, 
met teksten in drie kolommen. De 
kinderen die ik lesgaf beheersten 
vaak maar amper het Nederlands en 
lazen al spellend met hun vingertje 
erbij de tekst. Dat het verschillende 
kolommen waren hadden ze hele-
maal niet door en van de opdrach-
ten begrepen ze zodoende niets. 
Vormgeving is dus essentieel om de 
inhoud te snappen. Daarom koos ik 
voor de opleiding grafische vorm-
geving aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Vervolgens 

begon ik als zelfstandig vormgever 
maar al snel combineerde ik inhoud, 
tekst, en vormgeving. Bij Oase komt 
dat ook samen, echt boffen om zo te 
kunnen werken.

Hoe ontstaat een nummer van het 
tijdschrift Oase? 
Oase maken is nooit routinewerk. 
De onderwerpen komen haast 
vanzelf, vanuit de actualiteit, lezers 
die tippen of in gesprekken. Grof-
weg maak ik een jaarplanning, met 
de nodige flexibiliteit. Soms duurt 
het even voordat ik iemand vind die 

Lesgeven op Educatieve Tuin de Enk, 1988 (Foto: Jan Lageweg)

Met de vouwkano op de Hebriden (Foto: Johan Vijfvinkel)

Rapunzelklokjes proeven (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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over een onderwerp deskundig en 
vanuit ervaring kan schrijven. Een 
andere keer levert iemand onge-
pland een prima verhaal, dat er 
vanwege de actualiteit echt bij moet. 
Een enkele keer komt een artikel 
niet binnen of is het onder de maat, 
dat is stressvol want zoiets ontdek je 
natuurlijk altijd te laat. Het leukste 
zijn de contacten met de auteurs. 
Veel artikelen komen van ‘binnen-
uit’, lezers die veel kennis hebben 
en dat graag willen delen. Vanaf het 
begin speelde praktijkkennis een 
belangrijke rol, dat probeer ik erin 
te houden. Ik denk dat het ook de 
kracht is van Oase.
Het geeft veel voldoening als het 
samen met de auteur lukt om van 
een inhoudelijk boeiend verhaal in 
de beperkte ruimte iets moois te 
maken. Het blijft altijd spannend 
om alle bijdragen te redigeren, soms 
inhoudelijk bij te sturen, geschik-
te foto’s te vinden en er een mooi 
geheel van te maken. Zo ben ik ook 
een doorgeefluik, maar wel een van 
het actieve soort. Tot slot moet het 
vormgegeven bestand volgens de 
juiste technische specificaties naar 
de drukker. Vlak voor het zover is 
controleren de vaste ‘meelezers’ alle 
tekst op fouten, heel nuttig. Intussen 
zorgt Johan op de achtergrond voor 
correcte adressenbestanden, admi-
nistratie en allerlei onmisbare hand- 
en spandiensten. Die afwisseling 
maakt het elke keer weer leuk om te 
doen, al ben ik ook altijd opgelucht 
als alles weer gelukt is.

Je doet je werk voor Oase vanuit 
Bureau Zonneklaar. Lukt het je 
nog naast al het Oase-werk andere 
opdrachten uit te voeren?
Voor veel mensen ben ik vooral het 
gezicht van Oase. Dat is weleens 

lastig want alleen van Oase kunnen 
we niet leven. Daarom doe ik ook 
andere dingen, lang geleden deed ik 
een fotoproject in het Noordpoolge-
bied, ik schrijf zelf voor diverse tijd-
schriften, heb boeken vormgegeven 
(dat wil ik weer vaker doen). Vorig 
jaar gaf ik de Springzaadcollages 
‘Groene schoolpleinen in Beeld’ 
vorm. Ik geef ook regelmatig advies 
over het ecologisch beheer van 
tuinen en ben actief binnen Wilde 
Weelde. Daarnaast doe ik ook nogal 
wat vrijwilligerswerk, dat geeft veel 
voldoening maar de acquisitie voor 
mijn eigen bedrijf schiet er weleens 
bij in.

Je tuiniert ook zelf, je zit dus niet 
alleen achter de laptop. Wat beteke-
nen tuinen voor je? 
Ik vind het fijn om zelf ook ‘vuile 
handen’ te maken, dat geeft 
ontspanning en ik weet uit eigen 
ervaring waar ik het over heb. In je 
eigen tuin valt er van alles te bele-
ven, groot en klein zoals het gedrag 
van insecten, de vormenrijkdom 

en de jaarlijkse cyclus van jonge 
blaadjes, bloei en afsterven. Heerlijk 
toch, dat je nooit uitgekeken raakt 
op je eigen erf. Daarnaast kan ik erg 
genieten van de stilte en wijdsheid 
van grootse natuurgebieden zoals in 
Schotland of Scandinavië, een mooi 
contrast.

Afrondend, een vooruitblik: wat is 
je wens voor de nabije toekomst van 
het Netwerk Oase? 
Ik hoop dat het Oase Netwerk gaat 
groeien en bloeien, en dat het, net 
als destijds Stichting Oase, weer 
een echte beweging wordt. De 
belangstelling voor biodiversiteit, 
voor klimaat, voor het toepassen 
van inheemse planten groeit. Met 
alle kennis en kunde die binnen 
het Netwerk aanwezig is kunnen 
we daar heel veel en noodzakelijk 
werk in verzetten. Het tijdschrift 
blijft daar graag een rol in spelen, 
maar dat kan natuurlijk niet zonder 
auteurs, fotografen én de abonnees. 
Dankzij hen heeft Oase pas echt 
bestaansrecht.

In eigen tuin (Foto: Hilde Vijfvinkel)


