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Groentje in de moestuin stamt oorspronkelijk uit 2003. In die tijd
steeg de interesse in moestuinieren fors en dat uitte zich mede in een
enthousiaste ontvangst van het boek. In Groentje pakten we een des-
tijds vrij nieuw onderwerp aan: groen moestuinieren in een volkstuin.
Ook legden we de logische verbinding tussen het zelf kweken van
groenten, kruiden en fruit en het bereiden ervan; opvallend genoeg
was dat toen in Nederlandse boeken nog tamelijk ongewoon. Soms
vroegen boekhandelaren en het publiek zich dan ook af: ‘Is dit nu
een tuinboek of een kookboek?’ Ons simpele antwoord luidde:
‘Beide!’

Na Groentje maakten fotografe Doortje Stellwagen en ik nog twee
warm ontvangen culinaire, ‘groene’ moestuinboeken. In 2008 ver-
scheen Van het land en in 2012 het vuistdikke Met mest en vork, dat
werd geshortlist voor de Jan Wolkers Prijs 2013 (voor het beste natuur-
boek) en in 2014 een herdruk beleefde. Terugkijkend blijkt Groentje
in de moestuin deel één van een heuse trilogie te zijn.

Vanaf het moment dat het boek niet meer verkrijgbaar was, bevroe-
gen lezende tuinliefhebbers ons: ‘Waar is Groentje gebleven? Dat
vond ik een feest van herkenning en ik zou het graag cadeau doen
aan een moestuindebutant.’ De vragen bleven maar komen, door de
jaren heen. Er waren eigenaren die het kwijtraakten (‘Ik nam het
mee naar de volkstuin, waar het van hand tot hand ging, en nu is het
zoek. Help!’) en weer anderen mailden: ‘Van het land en Met mest en
vork heb ik al, maar ik wil de reeks graag completeren. Weet jij mis -
schien nog een exemplaar voor me te vinden?’
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Welnu, met deze nieuwe, uitgebreide en volledig herziene editie
komen we al die lezers – én nieuwe lezers – graag tegemoet. Groentje
is back in town. Met alles erop en eraan én heerlijk verfrist: we schaaf-
den iets bij en vulden wat aan, stopten er nog sprekender foto’s in, en
ook kreeg het boek een eigentijdse vormgeving met prachtig omslag.
Voorwoord en inleiding zijn eveneens ververst, en we voegden 16
extra seizoensrecepten toe, wat het totaal nu op 70 brengt.

Ter gelegenheid van deze nieuwe uitgave blikken we graag terug
op de ontstaansgeschiedenis van Groentje in de moestuin.

HOE HET BEGON

Het moet in 2000 zijn geweest, nét in de nieuwe eeuw, dat ik dag-
blad Trouw benaderde met een voorstel. Destijds leverde ik al enige
jaren culinaire stukken aan de krant, maar ik wilde mijn repertoire
graag uitbreiden, het liefst schrijvend over wat dicht bij mijn hart was
komen te liggen: mijn soms doldwaze avonturen op volkstuincom-
plex Nooit Rust, aan de zuidwestelijke rand van Haarlem.

Ik had een krachtige liefde opgevat voor een bepaald landje, tuin
83 om precies te zijn. De diepe behoefte om een snipper van Moeder
Aarde te bewerken heb ik geërfd van mijn oma, toegewijd hoedster
van haar landje-plus-kippen-en-konijnen in Twente, en van mijn
vader die zo hartstochtelijk van de natuur en tuinieren hield.

Ook talloze boeken zetten mij op het spoor. Tijdens een tuin loze
perio de vermaakte ik me onder meer met het antiquarische werk
Every man’s Encyclopedia of Gardening van Stanley B. Whitehead.
Bladerend en lezend ging ik tuinieren-vanuit-de-leunstoel als pure
vreugde en poëzie ervaren. Ik genoot van alle verwijzingen naar dich-
ters en schrijvers als Chaucer, Shakespeare en Alfred Lord Tennyson,
maar ook van kinderversjes (‘Here we go gathering nuts and May!’),
romantische soortnamen (boerenkool die Omskirk Hearting Kale
heet) en liefdevolle, met de hand getekende sche ma’s, bijvoorbeeld
om aardappels voor te trekken (Forcing Early Potatoes in Large Pots).
Wat een zeldzame schoonheid en inspiratie bood dat boek!

Geestdriftig geworden wilde ik aan de slag, om te ervaren hoe het
zou zijn als de zon op m’n bol scheen terwijl ik bessen plukte. Ik
wilde ruiken aan vlinderende erwtenbloemen, onderzoeken hoe ik
piepers en pompoen het best kon telen en me verbazen over de on-
stuitbare groeikracht van de eenvoudige tuinboon. Eigenlijk zocht ik
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naar de kern van voeding, ons alledaagse eten, van zaad tot oogst.
Zoiets lukte me nauwelijks op mijn Romeo-en-Julia-binnenstadsbal-
konnetje, dus greep ik de kans om mijn handen in de aarde te steken
op perceeltje 83, waarvan ik direct een biologische/biodynamische
moestuin maakte. Tot mijn geluk en houvast wist ik aan gene zijde
van het tuinpad Tine te vinden, die mijn maatje werd en me dikwijls
met raad en daad bijstond.

Toen vrienden me vroegen naar mijn wedervaren als beginnend tuin -
der en dikwijls van hun stoel rolden om mijn zoveelste misser – welis-
waar theatraal uitgemeten – besloot ik er een verhalenreeks over te
schrijven. Dus benaderde ik ‘mijn’ krant. Was Trouw te porren voor
een column over moestuinieren? En over die hele aparte samenle-
ving op zo’n volkstuincomplex? ‘Hmmm’ klonk het. En blééf het
klinken. Lang hield ik aan, en lang dacht de redactie na. Maar de co-
lumn kwám er, in 2002. Tweewekelijks verscheen ‘De Groentetuin’
in de zaterdageditie en er mochten godzijdank ook foto’s bij. De
meeste drukte de krant nog in zwart-wit af!

We maakten 26 stukken, fotografe Doortje Stellwagen en ik, met
enorm veel plezier. Doortje schoot haar sfeervolle foto’s soms bij het
krieken van de dag of tegen het vallen van de avond, en dat in de
gekste omstandigheden: tot haar knieën staand in de modder, in in-
gewikkelde hoeken over kassen hangend of uren wachtend, net zo-
lang tot de zon eindelijk doorbrak.

Na een jaar hield de serie op en kwam er een boek van, uitgebreid
met nog vier volkstuinavonturen en 54 recepten. Dat was Groentje in
de moestuin, eerste editie.

Nu het boek in deze verfriste, uitgebreide uitgave opnieuw het
licht ziet, is de trilogie weer compleet, maar belangrijker dan dat: wij
hopen van harte dat onze lezers net zoveel plezier beleven aan het
lezen van – en koken uit – dit boek als wij hebben beleefd aan het
maken ervan!

Alma Huisken & Doortje Stellwagen
Molenrij, november 2014
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I N L E I D I N G

Van volkstuin 
tot urban garden
en stadsakker
Groen uitgeslagen

(…)

vanuit de trein weer zulke ontroerende

moestuinen gezien, met peulen, bietjes,

de piepers voor de winterdag (…)

– Rutger Kopland, uit Alles op de fiets, Amsterdam 1969

In de afgelopen jaren is er heel wat 
gebeurd aan de rafelranden van het 
stedelijk gebied, waar volkstuinen ge-
woonlijk liggen. En niet alleen daar:
telen werd zo populair dat het lijkt of
heel Holland kweekt, en wel overal, of
je nu een klassieke volkstuin beheert in
een mooie dorpskom, het dak van een
parkeergarage op groene wijze kraakt,
als tuinloze met jaszakken vol zaad aan
guerrilla-gardening doet of met gelijk-

gestemden een perceel bij de boer
pacht en stadslandbouw pleegt.

En wat dacht je van deze groene op-
ties: fruit telen in de tuin van de oude
buurvrouw en samen de opbrengst op-
peuzelen, een wasrek uit je bovenraam
steken en daaraan een hangend babylo-
nisch tuintje prutsen, met je collega’s
in de pauze een bedrijfstuin hoeden, 
of driehoog achter je helemaal happy
telen omdat je niet alleen je balkon,



maar ook alle muren vol hebt ge-
kweekt. Begerig kijk je nu naar het
plantsoen voor je huis, met plannen
voor prei en pastinaak. 

EEN SCHEPJE VOLKSTUIN -
GESCHIEDENIS

Ook al denken we dat moestuinieren
iets van de laatste jaren is, het telen in
een gehuurde tuin (eerst volkstuin,
later hobbytuin en nu stadsakker of
urban garden geheten) begon lang gele-
den. Reeds in de Middeleeuwen ver-
huurden eigenaren van lommerrijke
lusthoven en buitenplaatsen kleine tui-
nen aan burgers. Vaak waren ze net
achter de stadsmuren gelegen, wat nog
mooi te zien is in Enkhuizen. Ook op
het platteland gebeurde zoiets: heren-
boeren ‘schonken’ hun vaste arbeiders
een armelijk stukje grond dat laatstge-
noemden, na hun ellenlange dagtaak
bij de boer, vaak tot bloeiende moestui-
nen met rijke oogsten wisten op te por-
ren. Petje af.

Een heuse ‘arbeiderstuin’ ontstond
met het oprichten van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen in 1784, die
armoede bestreed en het volksgeluk
wenste te vergroten. Hoe konden ze dat
beter doen dan door arbeiders te stimu-
leren een moestuin te scheppen? Na
1840 stelde Het Nut zélf land ter be-
schikking aan armlastige lieden, een
initiatief dat werd overgenomen door
de Volksbond tegen Drankmisbruik,
kerkbesturen, enkele woningbouwver-
enigingen en niet te vergeten de Bond
van Nederlandsch Spoorwegpersoneel.

WIE ZAAIT ZAL OOGSTEN

Deze utilitaire tuinen kregen begin
twintigste eeuw gezelschap van volks-
tuinen (later soms uitgegroeid tot speel-
tuinen) waar genoten kon worden van
lucht, licht en zon. De twee soorten
haakten ineen en er kwamen honder-
den complexen in en rond de grote ste-
den. In plaats van nog langer te leunen
op liefdadigheid van anderen, organi-
seerden de geëmancipeerd rakende
tuinders zichzelf, in verenigingen, dik-
wijls getooid met geweldige namen als
Wie Zaait Zal Oogsten, De Nijvere
Pier, Tot Ieders Genoegen, of wat
zwaarmoediger: Nooit Rust, mijn eigen
Haarlemse club van destijds. De grote
overkoepelende belangenorganisatie
van zo’n 215 volkstuinclubs, het Alge-
meen Verbond van Volkstuinders Ver-
eenigingen Nederland (AVVN), werd in
1928 opgericht en bestaat nog steeds.
Als hobbytuinder ben je dikwijls via je
eigen vereniging lid van dit Verbond,
dat niet alleen een zeer lezenswaardig
blad uitgeeft (De Tuinliefhebber), maar
ook in de bres springt als volkstuin -
complexen dreigen te verdwijnen, 
opgesoupeerd als ze vaak worden door
gemeenten of projectontwikkelaars.

PRIMULA’S TUSSEN 
DE PREI

Vanaf 1928 werd het dankzij het
AVVN mogelijk iets anders te verbouwen
dan groente. Het was prettig om tussen
de prei voortaan ook eens primula’s te
zien. In de loop der jaren dijden som-
mige complexen uit tot halve vakantie-
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oorden, met luxueuze voorzieningen,
maar vele zijn nog even eenvoudig als
toen, en dat heeft een bepaalde
charme.

Ook charmant is dat veel volkstuin-
complexen vrij toegankelijk zijn voor
bezoekers en steeds groener worden, nu
er zoveel mensen zijn die biologisch
telen en er dankzij nieuwe Nederlan-
ders compleet andere gewassen groeien
dan die van de klassieke volkstuinder.
Een verrijking tot en met, want daar-
mee kan een volkstuin zich ontwikke-
len van een verzameling spinazie- en
aardappelbedden tot een bijzondere,
groene microkosmos. 

En het kan nog mooier: volkstuinen
worden steeds meer een plek om te ont-
spannen, de kinderen van alles te laten
ervaren en gewoon een beetje te
mogen aanklungelen, wroetend in de
aarde. Een plek waar we niet tussen
vier betonnen muren zitten, maar tus-
sen stralende zonnebloemen en wig-
wams vol bontgekleurde kievietsbonen.
(Zie het hoofdstukje ‘Het Zijn’,
blz. 96.) En dat alles op een snipper 

gehuurde grond die je ‘de jouwe’
mag noemen. Wat een onbetaalbare
rijkdom: een eigen koninkrijk van 100
of 200 vierkante meter.

VAN VOLKSTUIN NR. 83
NAAR DE GROENE LUWTE

Die onbetaalbare rijkdom begrijpen
Doortje en ik als geen ander. Sterker
nog, volkstuin nr. 83 van destijds in
Haarlem was er mede de oorzaak van
dat we naar Noord-Groningen vertrok-

ken, op zoek naar nóg meer groene
ruimte. Een heel nieuw tuinleven
wacht te ons en daarover maakten we de
boeken Van het land en Met mest en
vork.

Wat in alledrie de boeken bleef, is
de liefde voor het land, voor wat zich
afspeelt tussen mest en vork. Dat ple-
zier en die ontdekkingen delen we al
jaren met velen, in onze artikelen, boe-
ken, workshops en cursussen, in onze
huidige tuin en nu in deze opgefriste
editie van Groentje in de moestuin. Als
wij met ons werk ook maar één procent
kunnen bijdragen aan het moestuinge-
luk in de Lage Landen, dan zijn we
daarmee intens ingenomen.

Tot slot nog een persoonlijke noot:
omdat dit het boek is van een tamelijk
eigenwijze tuinder, gaat het ook over
groen experimenteren en denken dat je
het beter weet dan ervaren medetuin-
ders, over zelf het wiel willen uitvinden
en stug volhouden dat ‘er vele wegen
zijn die naar Rome leiden’. Dus kan 
iedereen gnuivend lezen en zien hoe
het niet moet, maar tussen de regels be-
slist óók vaak hoe dan wel.

Als culinaire toegift zijn er de 70
flater vrije recepten die hopelijk veel le-
zers zullen inspireren bij het bereiden
van hun eigen oogst, ontlokt aan hun
eigen balkon, volkstuin, landje, privé-
tuin of stadsakker.

BIJ DE RECEPTEN

De receptuur bestaat voor een be-
langrijk deel uit gerechten met groente,
fruit en kruiden, en vele daarvan zijn
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logischerwijs vegetarisch of veganis-
tisch van snit. Vis, vlees en gevogelte
komen zeker in dit boek voor, van bij-
tot hoofdgerecht, maar om de recepten
in één oogopslag te kunnen onder-
scheiden, staat er gemakshalve (V) bij
vegetarische recepten en (Vegan) bij
veganistische receptuur (zonder enig
dierlijk onderdeel). Dikwijls zijn vege-
tarische recepten vrij gemakkelijk vega-
nistisch te maken. Daarvoor lever ik
suggesties en vermeld ik in dat geval
(V/ook Vegan).

Onder aan de meeste recepten staan
suggesties voor begeleidende schotels,
waarvan een groot aantal in dit boek te
vinden is. Niet alle recepten zijn afge-
stemd op vier personen, zoals vermeld
bij de betreffende receptuur.

Vanzelfsprekend zijn de bereidings-
wijzen gebaseerd op de seizoenen en
op wat mijn volkstuin me in die jaarge-
tijden wil schenken. Al mijn zelfge-
teelde groenten, fruitsoorten en
kruiden zijn sowieso biologisch/biody-
namisch geteeld en doorgaans uit bio-
dynamisch zaad afkomstig.

Heb je bepaalde ingrediënten niet in
je tuin of op je landje of stadsakker, dan
vind je het gros daarvan in natuurwin-
kels, welvoorziene groentezaken of
zelfs bij enkele supers.

Lezers die koemelkproducten niet ver-
dragen en/of veganistisch koken, kun-
nen bij recepten met room kiezen voor
allerlei daar genoemde alternatieven,
zoals de erg lekkere ‘haverroom’ (zie
‘Ons kleinste vee’, blz. 108). Indien
(mee)verwarmd voeg je kwark- en
roomsoorten aan het einde van de be-
reiding toe, vermengd met wat bloem
(naar keuze) zodat het gerecht niet of
nauwelijks zal schiften.

Het gebruik van suiker is zoveel mo-
gelijk vervangen door honing, diksap,
vers fruit, oerzoet of ahorn- of dadel -
siroop, want het gevaar dreigt dat we
‘verzoet’ raken, waardoor we de echte
smaak van groente, fruit en kruiden
minder goed opmerken. En dat zou
een gotspe zijn!
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