
Kinderpsycholoog en 
‘tuinarchitect’

In mijn werk als kinderpsycholoog gebruik ik vaak de 
metafoor van ‘tuinarchitect’ om aan ouders uit te leggen wat 
ik doe, hoe ik werk, hoe ik kijk en perspectief probeer te 
creëren. Met alle bescheidenheid omdat het beeld - zoals alle 
metaforen - ook zijn beperkingen kent, biedt het aan de andere 
kant ook een gestructureerde weidsheid.

Ik vergelijk hun kind met een tuin. Een tuin met soms 
braakliggende en nog te ontginnen delen. Of een tuin met 
ongewenste woekeringen die het zicht belemmeren op, of ruimte 
ontnemen aan nieuw fris gewas of bloemen. Ik luister naar het 
verhaal van ouders en kind of ga op zoek naar nog onbewuste 
wensen en gedachten (vaak daarbij geholpen door testmateriaal 
en vragenlijsten). Wat voor tuin hebben de ouders in 
gedachten. Wat is hun referentiekader. Wat is de verhouding 
tussen de geïdealiseerde tuin en de woning waar de tuin zich 
bevindt? En wat zijn de mogelijkheden om de aanwezige of te 
ontwerpen tuin uit te kunnen voeren en te kunnen onderhouden. 

Daarna kunnen we gaan kijken naar de grond. We 
gaan monsters nemen. Is hij rijk of arm. Heeft hij extra 
voeding nodig en zo ja, op welke plaatsen. Hoe zijn de 
omgevingsfactoren en natuurinvloeden. Waar is een haag of 
beschutting nodig om wind te weren of andere externe invloeden 
te beperken. Waar kunnen planten en bloemen groeien die 
veel zon nodig hebben. Waar passen meer bodembedekkers op 
schaduwrijke delen. Waar en met welk materiaal gaan we de 
paden uitzetten van waaruit geplant en gewied kan worden. Waar 
het terras om actie ook te kunnen afwisselen met rust, kijken, 
mijmeren, beschouwen en genieten. 

Zo ontstaat een plan met enerzijds horizontalen; 
details, doorkijkjes en vergezichten. Anderzijds met 
verticalen van bodem, organismen, wortels, stengels, stammen 
en takken en bloemen en bladeren die naar de hemel reiken. 

Ook een goed tuinplan vraagt onderhoud. Een goed 
tuinplan is als een grid (structuur/sjabloon) waar men vaak 
nog jaren mee vooruit kan. Soms met hulp van een tuinman en 
extra advies. Vaak ook door de eigenaars zelf. Hoe dan ook 
geldt steeds dat er (permanent) onderhoud nodig zal zijn. Er 
moet gemaaid, gewied en gesnoeid worden. Klimplanten zullen 
langs roosters en hekjes omhoog geleid dienen te worden. Het 
fruit zal op het juiste moment geplukt moeten worden. En hoe 
gevarieerder de tuin die zo ontstaat, hoe gevarieerder het 
leven zal worden dat zich tot de tuin aangetrokken voelt en er 
zijn voedsel kan vinden.
	
	 Bob	van	Eerd 
 Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut



Te gast
Oma had een volkstuin aan de rand van de stad, waar 

ik in de zomer regelmatig naartoe fietste. Binnen de 

met coniferen afgegrensde ruimte onderhield zij een 

tuin met een grasveld, een vaste planten border, wat 

bessenstruiken en een kleine fruitgaard.

Voor mijn oma was de tuin een levend monument aan 

haar overleden echtgenoot, een plek vol herinneringen 

aan hun tijd samen. Voor mijn vader was de tuin getut 

van zijn moeder. Voor mij was de tuin magisch, ik 

voelde me er veilig. Hier hoefde ik me niet anders 

voor te doen en kon ik uren rommelen met aarde, water, 

planten en zaden. Ik voelde me er verbonden met iets 

dat ik niet exact kon duiden. De volkstuin was anders 

dan de bovenwoning waar ik opgroeide, de drukke straat 

waar ik woonde of mijn stadsschool. De tuin stonden 

buiten de orde van het alledaagse. Op de tuin konden 

dingen die alleen daar konden. Die specifiek met de 

plek, de beplanting en de seizoenen verbonden waren, 

met gereedschap dat alleen hier een functie had en 

woorden die alleen hier van toepassing waren.

In Het geluk van de tuin (1945) omschreef 

stedenbouwkundige en tuinfanaat Pieter Verhagen dit 

anders zijn van de tuin: ‘In ons huis beschermen we ons 

tegen de natuur en haar boze buien, in de tuin halen 

we haar juist binnen en trachten we haar vriendelijk 

te stemmen’. Hij pleitte ervoor dit verschil tussen 

huis en tuin zo sterk mogelijk aan te zetten: ‘Laten we 

dus die tegenstelling bewaren, ja, aankweken en alle 

dooreenmenging ordelijk uit de weg gaan’.

In veel tuinen lijkt vandaag de dag het 

tegenovergestelde te gebeuren: in plaats van de 

natuur binnenhalen wordt de natuur hier zoveel 

mogelijk buitengesloten. De tuin wordt gezien als een 

verlengstuk van het huis en ingericht met loungebanken, 

buitenkleden en hooguit wat ornamentele beplanting. De 

aarde is afgedekt met tegels en warmtelampen zetten de 

seizoenen buiten spel.



Ik zie meer in de houding van Pieter Verhagen, 

waarbij huis en tuin zo veel mogelijk verschillen. De 

tuin is op papier weliswaar ons eigendom, maar behoort 

vooral de aarde, de vogels en de seizoenen toe. In een 

dergelijke tuin kan het voelen alsof we te gast zijn, 

kunnen we het gevoel krijgen deel uit te maken van iets 

groters. De tuin niet als een verlengstuk van het huis, 

maar in de woorden van tuinhistoricus Erik de Jong als 

een kamer van de natuur.

Sinds enkele jaren heb ik een volkstuin. Als we er 

zijn ziet mijn man vooral werk dat gedaan moet worden. 

Ik zie het meer als op bezoek gaan bij vrienden. Ik 

kijk hoe de bomen erbij staan, hoeveel de planten 

gegroeid zijn. Of er vogels aan het nestelen zijn, waar 

de mollen hun hopen opgeworpen hebben. Waar het kan, 

help ik mee de omstandigheden te verbeteren, maar ik 

laat het zoveel mogelijk gaan.

De tuin heeft een eigen leven: de planten groeien, de 

wind waait, de vogels fluiten, ook als wij allang naar 

huis zijn. Natuur is de echte bewoner, wij zijn slechts 

te gast.

 Joost	Emmerik	
 Tuin- en landschapsarchitect



De tuin van mijn jeugd lag centraal in 
het dorp als een grote oase. Via een oprit 
en een houten poort liep je de dieper 
liggende tuin in. Onder de gigantische 
notenboom door, naar het grasveld 
erachter en de door mijn moeder zorgvuldig 
aangelegde heemtuin, rijk omzoomd door 
bomen en struiken, zodat er geen baksteen 
of buurhuis meer te zien was. Deze tuin 
was als een oase in de bebouwde omgeving. 

Hier begon mijn nieuwsgierigheid naar 
andere vormen van bewustzijn geïnspireerd 
door natuur. Vanuit deze tuinoase 
ontwikkelde ik me in de kunst, Westerse en 
Oosterse filosofie, (Westerse) wetenschap en 
recent ook de inheemse en sjamanistische 
kennis en methodes voor een groeiend 
bewustzijn. Centraal hierin is voor mij 
steeds de tuin en de zoektocht naar de 
Tuin van Eden.

Een tuin is in veel gevallen een vierkante 
of rechthoekige lap grond, groot of klein, 
vastgelegd op kadaster kaarten. Er is geld 
voor betaald, de grond is in ‘eigendom’. 
Vervolgens laten we het voor wat het is, 
of we geven het vorm naar onze wensen 
en behoeften. Een stukje toegepaste en 
toegeëigende natuur. De laatste jaren 
verwonder ik me hier steeds vaker over. Deze 
geometrische omheinde ‘tuinen’ waardoor 
andere ‘natuur’;  plant, dier of mens, er 
niet meer zomaar in of uit kan. 

De tuin van het (H)eden, laat de 
menselijke hand zien. Het laat zien hoe 
verbonden of hoe ‘los’ we ons zien van 
onze omgeving. In willekeurige gemeenten 
zien we terrastuinen, gemaaide gazons, het 
onkruid gewied en een hek of poort rond 
dit eigendom heen. Natuur zoveel mogelijk 
hermetisch buiten de deur en buiten de 
poort.

Het is een dunne scheidslijn tussen werken 
met de natuur en tegen de natuur. Op dit 
moment is de mens als een ‘invasieve soort’, 
dominant aanwezig. Dat zie goed als je over

De Tuin van (het H) Eden 



Nederland vliegt. Ons ontwerp van akkers, 
asfalt, vierkante plantsoenen en huizen 
ligt duidelijk over ons rivierenlandschap 
uitgerold. 

Ik begon mijn onderzoek naar natuur als 
kunstenaar. Na mijn studie aan de academie 
onderzocht ik in ‘vierkante’ en rechthoekige 
kaders, hoe het schilderij een venster 
naar een andere, meer natuurlijke wereld, 
kan zijn. Dit bracht mij bij de tuinen 
van het Zen-Boeddhisme. De Zentuin kan 
fungeren als een spiegel en voor wie zich 
ervoor openstelt kan ze een plek zijn voor 
een transcendent bewustzijn. Een groeiend 
begrijpen en bewust- en verbondenzijn van 
en met alles om je heen. Ons handelen, 
denken en doen, is verbonden met, en heeft 
een uitwerking op, onze omgeving. Acties 
veroorzaken reacties, zoals de rimpels 
in het grind van de Zentuin. De Japanse 
Zentuin heeft dit denken gestalte gegeven. 
De gekaderde Zentuin fungeert zo als een 
spiegel van schoonheid, transcendentie en 
onze verbondenheid. 

Waar zijn we de connectie met natuur 
verloren? En bestaat het überhaupt nog: 
leven in en met natuur? Inheemse volkeren 
leven vandaag de dag helaas voornamelijk 
nog in reservaten zoals we dat duizenden 
jaren geleden deden. 

De inheemse visie1 op natuur is er een van 
verbondenheid. Zelfs zo dat er geen woord 
voor ‘natuur’ is. Want, hoe kun je woorden 
geven aan het alles? De inheemse visie 
op ons en onze omgeving ziet een groots 
spiritueel geladen kosmisch continuüm 
waarin de samenleving, de biosfeer en het 
hele universum samen een geheel vormen. 
Deze leefgebieden, leefwijze en kennis zijn 
in rap tempo aan het verdwijnen, bedreigd 
en aan het verstedelijken. Daarmee is ook 
de kennis van natuur en planten aan het 
verdwijnen die vaak is ingebed in deze 
lokale communities. Gezien de urbanisering 
van veel inheemse volken, verdwijnt er veel 
van deze lokale plantenkennis. De lokale 



geneeskundige werkt vaak met wel 600 tot 
soms wel 2.000 soorten, waarvan de kennis 
dankzij eeuwenlange praktijk ervaring werd 
opgedaan.

Vergelijkbaar met het zenboeddhisme 
en de inheemse verbondenheid, wijdt 
een groep kunstenaars werk en leven aan 
diepgaand onderzoek naar ons begrijpen en 
vormgeven van onze omgeving. Constable, 
Monet, en Cézanne bestudeerden natuur als 
wezenlijk fenomeen (voor ons bewustzijn te 
begrijpen). Er zijn ook kunstenaars die in 
het landschap zelf werken. Haar boetseren 
en moduleren, zodat landschap en kunst tot 
bijna mythische proporties, met elkaar in 
verbinding komen. Dan denk ik in Nederland 
aan het werk en de tuinen van Kortekaas 
en De Nollen van Rudi van de Wint in Den 
Helder.

Wat ik zo bijzonder vind, is de overeenkomst 
tussen het inheemse leef- en leerwijze en 
deze kunstenaars. Leven en leren vanuit de 
praktijk, vanuit de verbinding met alles 
om ons heen. Beiden leren ze al doende 
over de natuur, werkend en studerend ín de 
tuin. Praktische kennis die ontstaat door 
met haar te zijn. Niet typisch westers 
wetenschappelijk, determinerend en vanaf 
een afstand, maar in relatie met. 

En precies dat, is mijn speeltuin en 
leertuin. Dat is onze tuin.

	
	 Imke	Ruigrok
 Curator en artistiek directeur RE_NATURE Festival 
 voor kunst en cultuur 

1 ‘Inheemse’ verwijst naar de diverse groepen over de hele wereld, die nog leven 
als de (vaak duizenden jaren aan) generaties voor hen.




