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Hortensia 

Totaal geen verstand van tuinieren. Ik doe maar wat. Al doende leert men. Dat hoop ik 

tenminste. Sinds kort weet ik wat een hortensia is. Een goede vriend van mij, woonachtig in 

Berlijn, was deze week weer eens op bezoek. De laatste tijd is hij dat wel vaker. Hij is bezig met 

boeken in de streektaol schrijven. Dan ga ik met hem op pad door de provincie. Hierover later 

mee. Hij woont dan wel in de grote stad maar hij weet heel wat meer van de tuin dan ik. Hij ziet 

mien toentje en maakt mij er op attent dat ik gereformeerde bloemen in de tuin heb. De 

hortensia is volgens hem een gereformeerde bloem. Of is het een plant? Maakt niet uit. Ik vroeg 

hem waarom dat zo is. “Altijd netjes, mooi in de bloei, gewoon een keurige bloem die altijd mooi 

is”, was zijn antwoord. Daar kun je je geen buil aan vallen. Met een hortensia speel je op save. 

Makkelijk in de omgang en goed gestemd. Daar viel wat voor te zeggen. Dan ga  je er op letten. 

Tijdens onze rondrit door Drenthe begon ik ineens op tuinen te letten. Ik kan u vertellen dat er 

geen tuin bestaat waar geen hortensia in staat. Allemaal prachtig in de bloei. Keurig en netjes. 

Noem mij één tuin op waar geen hortensia bloeit op dit moment. Die bestaat er niet. Met een 

hortensia altijd succes zullen de tuinierders  onder ons denken. We hebben er zoveel gezien 

dat ze mij zijn gaan tegenstaan. Ik kan geen hortensia meer zien. Die in mijn eigen tuin heb ik 

verwijderd de afgelopen nacht. Ben de hele nacht met die hortensia’s bezig geweest. Dat was 

me een gespit. Ik had het zweet op mijn voorhoofd staan. Tientallen heb ik gerooid. De groene 

container vol. Twee aanhangwagens vol weggebracht naar de milieustraat. Het lag er helemaal 

vol met hortensia’s. Die van mij konden er niet meer bij. Ik heb ze ergens in een sloot gedumpt. 

Milieupolitie erbij. U weet wel hoe dat gaat. Vanmorgen toen ik wakker werd stonden ze nog 

gewoon in de tuin. Ze zijn best wel mooi. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


