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Sterrenbodyguard //
Nederlandse lijfwacht
Beyoncé omgekomen
Amsterdam. De Nederlandse bo-
dyguard Norman Oosterbroek is
maandag in de Verenigde Staten
om het leven gekomen. De ster-
renlijfwacht is volgens tv-zender
NBC overleden door de schok van
een stroomstootwapen. Ooster-
broek werkte voor een bedrijf dat
onder meer Beyoncé, Jay-Z en La-
dy Gaga beveiligde. De politie was
volgens NBC gewaarschuwd van-
wege overlast die ontstond door
een ruzie tussen Oosterbroek en
een andere man. Naar verluidt
was de beveiliger naakt en zou hij
onder invloed zijn geweest van
een ‘onbekende substantie’. De
politie probeerde Oosterbroek te
kalmeren, maar die werd agressief
en er volgde een hevige worsteling
waarop de agenten hem een elek-
trische schok gaven met een
stroomstootwapen. Hij overleed
in het ziekenhuis. N OV U M

US Open //
Pennetta voor het
eerst in halve finale
Amsterdam. Tennisster Flavia
Pennetta heeft zich gisteren ge-
plaatst voor de halve finale van de
US Open. De nummer 83 van de
wereld was in een Italiaans onder-
onsje met 6-4 en 6-1 te sterk voor
Roberta Vinci, die op de wereld-
ranglijst zeventig plekken hoger
staat. Pennetta bereikte voor het
eerst in haar loopbaan de halve fi-
nale van een grandslamtoernooi.
Ze strandde driemaal in de kwart-
finale van de US Open. De Chinese
Na Li bereikte dinsdagnacht al de
halve finales. De nummer vijf van
de plaatsingslijst versloeg in de
kwartfinale de Russin Ekaterina
Makarova: 6-4, 6-7 en 6-2. Li
speelt om een finaleplaats tegen
de Amerikaanse Serena Williams
die niet één game verloor van de
Spaanse Carla Suarez: 6-0 en 6-0.
N RC

Tuinhuisjes //
Je bent buiten in de frisse lucht // En je hoeft geen twee euro te
betalen voor drie pepertjes in een cellofaantje bij de Albert Heijn //
Vier eigenaren vertellen over de vreugde van een tuinhuisje
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A DV E RT E N T I E

Ik heb vandaag al vijf
salamanders gezien

Alleen tussen ze s
p l a n ke n ga ik hier weg

Ik kom hier iedere dag.
Voor de frisse lucht

Als ik binnenkom wil ik
weten: wat is er gebeurd

B abette Roelantschap (43)
heeft sinds een paar weken
een tuinhuisje in Amster-
dam. Vier dames zijn er aan

het schilderen, schuren en klussen.
„Ja, dit zijn vriendinnen want het

schoot niet op. Bovendien doen ze
dingen die ik zelf niet kan. Wanneer
is een balk rot? Wat kun je aanstip-
pen, wat moet je vervangen? En hoe
zit het met de zonne-energie?”

Ze komt – met toestemming van
haar werkploeg – even zitten. „Ik ben
hartstikke blij met dit huisje, ik
woon met mijn achtjarige zoon in
Amsterdam-Oost, zonder balkon. En
het is best grappig om met je pannen
en schalen naar het Oosterpark te lo-
pen voor een picknick, maar ik kom
zelf uit een dorp en de behoefte aan
een eigen tuintje was heel groot. Als
ik hier aan kom fietsen, lijkt het net
een bospad.” Haar stem schiet om-
hoog: „En dan denk ik, daar staat
mijn huisje!”

De schuurmachine jakkert boven
het gesprek uit. De vriendinnen wer-
ken door.

Zo veel lol. En je kunt
er een jaar van eten

A an het einde van de ochtend
staat Robert Ramsaran (51)
bij de kantine met een
biertje in zijn hand. Hij

heeft sinds vier weken een tuin in
volkstuinvereniging Zuidbuurt in
Vlaardingen en zijn eerste gemeen-
schappelijke werkbeurt zit erop.

„De tuin bij ons huis werd te klein.
Twee jaar gelden had ik een eerste
oogst van 360 pepers. Daar kun je een
jaar van eten. Daar heb je zo veel lol
van, van die opbrengst. Maar ook
omdat je bij de Albert Heijn in een
lullig cellofaantje drie pepertjes hebt
waar ze twee euro voor vragen. Nou
dat is business! Daar ligt mijn inte-
resse niet, maar het maakt nog dui-
delijker dat ik beter mijn eigen pe-
pers kan telen. Daarom heb ik hier
nu een tuin. Van 17 bij 19 meter. Met
een kas voor pepers.”

Hij drinkt zijn biertje op en loopt
met grote passen naar zijn tuin. „Je
ziet nog geen pepers hoor. Het zijn
allemaal nog zaailingetjes. Maar die
zijn wel bezig. Er gebeurt veel. Alle-
maal energie.”

Robert opent het smeedijzeren
hekje. „Ik heb het idee dat het kwe-
ken van je eigen groente een verjon-
ging aan het ondergaan is. Het heeft
niet meer dat oudelullenimago. In
steden als Rotterdam en Amsterdam
is het trendy om je eigen daktuintje
of binnentuintje te hebben.”

Hij wijst om zich heen: „Dat is een
walnotenboom en daarachter staan
fruitbomen. Een aardbeienbed, drui-
ven en dat is een gele sering, dat
wordt een primaire kleurenexplosie,
daar geniet ik van.”

De pepers en andere zaailingen
staan in de kas. „Zo! Kijk! Hier staat
paksoi, dat gaat vandaag of morgen
naar buiten. Deze rij plantjes is kou-

„De vorige eigenaar had enorme
hekken om de vijver geplaatst vanwe-
ge een klein kind. Alles was dichtge-
timmerd. Ik heb de hele handel weg-
gehaald en toen bleken er oranje en
grijze vissen in te zitten. En kikkers
en salamanders. Ik heb vandaag al
vijf of zes salamanders gezien, daar
word ik zo gelukkig van.

„Ja, groente verbouwen vind ik wel
een mooie gedachte, maar dan moet
je er ook echt tijd en energie in willen
steken. Ik heb dit huisje juist geno-
men omdat ik er rust en plezier aan
wil beleven. Dan moet je niet meteen
zeggen: ik wil dit en ik wil dat en ik
wil een moestuin. Misschien als ik
ouder ben en meer tijd heb. Haha,
dan zal ik er eerst maar eens wat boe-
ken over lezen…”

Vanuit een tuin verderop klinkt in-
eens harde muziek. „Nou?”, zegt Ba-
bette, „dat heb ik nooit eerder ge-
hoord”.

Ze pakt haar kwast weer op: „We
willen vandaag alles verven. Eigen-
lijk is het geen tuinhuisje. Het is een
zomerhuisje. Een echt zomerhuisje.”

senband en daar tomaten in allerlei
soorten. Moet je hier eens aan ruiken!
Mini-basilicum uit Griekenland, very
t a s t y. Maar het meest bijzondere, en
dat houd ik nauwlettend in de gaten,
is dit spul dat ik meegenomen heb
uit Suriname. Een paar weken had ik
het idee dat er niks ging gebeuren en
in één keer komt het toch op. Dat zijn
de echte pepers. Dan heb ik nog ad-
joema’s. De grote rode Surinaamse
pepers zijn veel heter dan de Spaanse
pepers. Habanero’s, Scottie Bonnet,
daar maken ze van die lekkere hot-
sauzen van. Water in mijn mond. De
Royal Black heb ik van mijn over-
buurman gekregen, ook een peperfa-
naat.”

Hij wrijft in zijn handen. „Als je nu
de pepersmaken kent en je zou de
smaak van alle pepers die je lekker
vindt in één peper kunnen vangen…
dat zou ik helemaal super vinden. Ja,
zaden zijn de bron van het leven.

„Tot nu toe kom ik hier iedere dag.
En dan is de grootste sensatie, als je
weet dat er een beetje zon is geweest,
dan maken deze dingen een groei-
spurt. Bij slecht weer groeien ze bijna
niet. Als ik hier binnenkom is het
eerste wat ik wil weten: wat is er ge-
beurd? Ja, dat is mooi…”

Plannen voor de rest van zijn tuin
heeft Robert ook. „Kijk, daar wil ik
een buitenkeuken bouwen, met ga-
ten in het aanrechtblad zodat ik kan
wokken op een houtvuur. Een deel
om te barbecuen en ik wil een plek
voor een teriyakiplaat. En dan hier
een bar met wat krukjes om lekker te
hangen, weet je wel. Dan heb je ook
ruimte om dingen uit te serveren.”

Hij lacht breed. Hij ziet het hele-
maal voor zich.

TEKST KARIN STROO

‘I n de zomer maak ik soep
van groente uit mijn tuin.
Nederlandse dames koken
altijd soep uit een zakje.”

Shanty (52) lacht: „Die eet ik niet
hoor, en die maak ik ook niet.”

Ze draagt een warme muts en een
dikke fleecetrui. Kaplaarzen en knie-
beschermers. Op een plastic tuinstoel
in haar volkstuin in Vlaardingen lig-
gen een paar aardbeien, de oogst van
deze ochtend.

In 2009 is Shanty vanuit Sri Lanka
naar Nederland gekomen. „Ik ben
getrouwd met een Nederlander. Voor
ik hier kwam zei ik: ik wil graag een
tuin. Mijn man heeft deze tuin gere-
geld en ik kon meteen beginnen.”

Ze veegt haar handen af aan haar
werkbroek. „Nee, in het begin wist ik
helemaal niets over groente kweken.
Ik ben het hier overal gaan vragen in
gebrekkig Nederlands. Uit de biblio-
theek heb ik boeken meegenomen
over het telen van groente. Met een
woordenboek begreep ik het wel.”

Vandaag haalt Shanty de plastic
zeilen weg die over haar groente ge-
spannen zijn. „Voor mij is alles uit de
tuin lekkerder. Snijbonen uit de tuin
ruiken heerlijk en smaken ook zo. De
supermarkt heeft geen verse groente,
dat proef ik.”

In de hoek van de tuin staat een
plastic ooievaar en halverwege een
stenen witte boeddha.

Ze duwt haar bril terug op haar
neus. „Mijn man eet bijna niks. Al-
leen bonen. Snijbonen en aardappe-
len. Ik geef alles weg. Dat vind ik
leuk, ook aan oudere mensen hier die
niks meer kunnen laten groeien en
alleen een siertuin hebben.”

Eens per maand maakt Shanty
groentesoep voor de voedselbank.
Drie keer in de week helpt ze in een
verzorgingstehuis demente bejaar-
den met eten en iedere maandag bakt
ze negentig omeletten voor hen, sa-
men met haar man.

„Ja, ik kom iedere dag in mijn tuin
om te werken. In Sri Lanka hebben
wij de deuren en ramen altijd open.
Hier woon ik in een huis dat hele-
maal dicht zit. Ik kan er geen adem
halen, daarom kom ik hier iedere
dag. Voor de frisse lucht.” Behalve op
woensdag. Dan heeft Shanty zwem-
les en gaat ze naar de markt. Fruit ko-
pen.

Ze lacht nogmaals: „Nee, de tuin
doe ik alleen. Mijn man laat het on-
kruid staan en trekt de bloemen er-
uit.” Ze staat op en trekt haar tuin-
handschoenen weer aan. Haar groen-
te moet onder het plastic vandaan.

I n de kantine van tuinpark Rust
en Vreugd in Amsterdam wor-
den vandaag rozenblaadjes ge-
geten. Klaverbloemen, paar-

denbloemen en zevenblad. Allemaal
vers geplukt door de ‘ecoploeg’ va n
het complex.

Gerard (55) : „Dat proberen we de
jeugd een beetje bij te brengen. Res-
pect voor de natuur. Respect voor de
dieren. Dat is de bedoeling van dit
hele park. Je hoeft niet heel strak te
leven, je kan het gewoon allemaal la-
ten groeien. Ja hoor, dat mag. Wan-
neer het echt een woestenij wordt
krijg je een aanschrijving van het be-
stuur. Dan komen we radicaal met
een bosmaaier door je tuin.”

Gerard woont permanent op het
tuinpark, ook in de winter. ’s Och-
tends en ’s avonds controleert hij het
terrein. „In de winter gaat het erom
dat je weet wie er op het terrein is.
Om 22 uur gaan de hekken dicht, en
dan zit ik hier alleen. Zalig. Ik hoop
dat het seizoen gauw afgelopen is,
dan heb ik weer zeven hectare voor
mezelf. Ik ga hier alleen weg tussen
zes planken.”

Hij neemt een slok Euroshopper
bier en gaat zitten onder een plastic
partytent aan de achterkant van zijn
huisje. De houten gevel staat vol met
rood en geel geschilderde teksten.
House of pain, staat er onder andere.

„Ja, dat is nog van het Halloween-

feest dat we ieder jaar geven. Ieder-
een mag er zijn handtekening op
schrijven. Volgend jaar wil ik er een
nieuwe achterwand in gooien, daar-
om laat ik het maar zo.”

Gerard heeft een tuin waar alles
mag groeien. Het gras komt tot aan
de knieën. Er hangt een plastic slang
in een boom, twee benen van een eta-
lagepop steken uit een put. Midden-
in staat een elektrische grasmaaier.
„Die wil ik helemaal niet hebben
hier, maar ik moet dat ding repare-
ren. Ik knip geen gras, ik pluk gras.
Alles mag hier groeien, maar er komt
geen plastic in mijn tuin.”

Binnen staat een houtkachel waar
Gerard ook op kookt. „Dat hout kap
ik zelf. Ik heb al mijn diploma’s: voor
bosmaaier en kettingzaag, maar ook
mijn EHBO-diploma.”

Er is geen elektriciteit en geen
douche. Wel een koelkast op gas,
maar „er heeft een rat zich dwars
door de kabels gevreten dus die doet
het niet meer”. Op het aanrecht staat
de afwas van de vorige dag. Boven
zijn zelfgetimmerde bed hangen
waxinelichthouders in puntvorm.
Op de bank ligt een luie zwarte kat
die één oog even opent. Het is er don-
ker. Een computer of laptop heeft hij
ook niet. Wel een mobiele telefoon
maar die opladen is een probleem
dus meestal is hij onbereikbaar. Maar
hij is er altijd, dat wel.

Gerard woont permanent in een huisje in tuinpark Rust en Vreugd in Amsterdam. Zonder elektriciteit of douche.
F OTO ’S NICO TE LAAK

Shanti uit Sri Lanka: „Ik wist niets over groente kweken. Uit de bibliotheek heb ik boeken meegenomen.”

Robert Ramsaran heeft allerlei soorten pepers in zijn kas.Babette Roelantschap heeft een tuinhuisje voor de rust.
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