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Zegge & Schrijve

Eigen werk (4)
INTERVIEW SIJTJE STUURMAN, TUINONTWERPSTER

WOESTE KNOESTE
&
Menig broodbereider weet zoete broodjes te bakken,
een onschuldig halfje bruin is er niet meer bij.
ou dat weer. ‘Van brood, volkoren of wit, word je niet gezonder’, schreef Menno ’t Hoen maandag in de Volkskrant.
Iets met de bloedsuikerspiegel en de hoge glykemische
index van tarwesoorten. Wie wil afvallen, kan volgens
Menno beter ontbijten met slagroomtaart dan met volkorenbrood.
Wie vezels wil, kan beter venkel eten.
Nou is Menno zelf bakker, en bekend van het ‘brood van Menno’,
dat in trendy en licht verantwoorde eettentjes op de menukaart
prijkt. Niet doen dus, altijd vragen naar een mandje slagroomtaart.
Zou het ook waar zijn? Menig broodbereider weet zoete broodjes
te bakken. Dat leert de dagelijkse gang naar de bakker. Nou ja: bakker? Die bestaat nauwelijks meer, hij wordt steeds vaker vervangen
door hippige ontbijt- en lunchplekken met de gekste namen.
‘Brood & zo’ is inmiddels doodnormaal, maar wie even niet oplet
bestelt zijn gesneden volkoren bij Appeltje eitje of De graancirkel.
Onlangs werd weer eens een ‘brooderie’ geopend. Het wachten is
nog op de croissanterette.
De zaken zijn er volledig uit de hand gelopen. Een onschuldig
halfje bruin is er niet meer bij. Ook niet bij bakker Menno zelf. Op
zijn website knispert de romantiek van het ‘ambachtelijke’ brood,
‘duurzaam’ en ‘gemaakt van op stenen gemalen biologisch tarwemeel uit Frankrijk’.
Ook in zijn assortiment: ‘rustiek stokbrood’. En uiteraard is alles
geheel ‘zuiver’ en ‘eerlijk’.
Het jargon is tekenend voor veel van zijn collega’s, die hun luxueuze, ‘huisgemaakte’ brood doorkneden ‘met passie en trots’. Zelfs
de Albert Heijn heeft al enige tijd grote broodbommen in de schappen (pardon: manden) liggen, met op het etiket de raadselachtige
mantra: ‘AH Excellent Liefde & Passie brood’.
Illustratief is de website Bbrood.nl, van een keten alternatieverige bakkerijen, doeltreffend ‘Brood’ geheten. De bakkers daar zinderen van de ‘passie voor het deeg’. De klant is gewaarschuwd: ‘Het is
onze missie u een unieke broodbeleving te bezorgen.’ Ook huiveringwekkend: ‘Het geheime ingrediënt van onze producten is natuurlijk de bakker zelf.’
In memoriam: ‘De bakker’. Hij is vervangen door de ‘meesterbakker’, de ‘echte’ dan wel ‘authentieke’ bakker of – pretentieuzer – ‘patissier’.
Met stalen bakkersblik presenteren ze vol passie en trots hun
jongste probeersels: de molensteen, zeebonk, roggewiek, waddenmat, duinen volvezel, Heerenbrood of ‘Blonde Desem Binkie’.
Gesignaleerd om de hoek bij het taalloket: de woeste knoeste. Uit
de advertentie: ‘Een ware specialiteit. Rogge en tarwe, spelt, haver,
lijnzaad en sesam zijn de ingrediënten van dit wel heel bijzondere
ruige brood. Rond van bol, plat op de plaat maar vooral woest en
knoest gebakken.’
Koekenbakkers.
Jean-Pierre Geelen
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Ook opmerkelijke taal gehoord of gelezen?
Mail naar taal@volkskrant.nl
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De tatoeages van de tatoeëerster,
het binnenhuis van de
binnenhuisarchitect – wat dragen,
plaatsen, en bewonen de beste
creatieve makers zelf?
Deel 4: de tuinontwerpster.
Door Aimée Kiene Foto’s Krista van der Niet

Kleur op kleur

S

ijtje Stuurman is tuinontwerpster, maar inmiddels wel in ruste.
Ooit had ze een wereldberoemde
openbare
tuin, 4.000 vierkante
meter, bij haar huis tussen Bergen en Egmond. Mensen,
vooral veel fotografen, kwamen van
heinde en verre kijken.
Toen ze met haar man het huis
kocht, 52 jaar geleden, was de tuin
een grote puinhoop. Er woekerden
brandnetels en onkruid en de vijvers
waren dicht gegooid met oude kippenhokken. Stap voor stap heeft ze
de tuin gemaakt tot een heuse publiekstrekker, met bogen en vol bloemen. Op vakantie deed Stuurman in
typische Engelse tuinen inspiratie
op. Nu woont ze in een klein huisje in
Bergen, met nog steeds een smaakvolle tuin vol prachtige bloemen.
Ze ontwerpt bijna nooit meer iets
voor andermans tuin, maar als iemand bij haar in de buurt een ontwerpje zou kunnen gebruiken, wil ze
dat best overwegen. Haar eigen tuin
onderhoudt ze nog goed.
Haar grootste vreugde: tuinen op
kleur, en tuinen die van het voorjaar
tot het najaar in bloei staan. Bij haar
geen ‘geschilderde autobanden gevuld met Afrikaantjes’ en geen oranje bloemen. Bij anderen kan het best
mooi staan, Stuurman tuiniert consequent op kleur, met haar lievelingskleuren roze, paars, alle tinten
lila en blauw. Ze koopt liever planten
voor de tuin dan een duur kledingstuk.

De border die op de foto te zien is,
staat aan de voorkant van het huis.
Stuurman had hem in een jaar precies zo mooi als ze hebben wilde. Als
ze iets ontwerpt, ziet ze al in haar
hoofd hoe het moet worden. De kleuren, maar ook de hoogtes, en (heel
belangrijk) wat er tussen de hoge en
lage planten in moet staan, om de
boel met elkaar te verweven.
Er mogen geen gaten vallen, dat
hoort niet: een border moet dicht
zijn. De buxusbollen 1 zijn bedoeld
om ook in de winter groen in de voortuin te hebben. In het midden van de
border staat een pilaar met daarop
een pot met roze petunia’s 2 erin.
Dat is het hoogste punt, middenin
de border, vanaf die pot werkt ze
twee kanten op met aan beide zijden
ongeveer dezelfde planten, en vanaf
de pot moet er een zekere symmetrie
zijn. De border is opgedeeld in vlakken, die helemaal worden opgevuld
met planten. Sommige maar half,
overigens, en herhaling van planten
is toegestaan.
Op de foto staan in bloei: de roze
cosmea 3 met felgeel hart, de salvea
amethist 4 (lange stelen met paarse
bloemetjes, rechts van de groene
buxusbol), de lichtroze diasca 5,
naast de petunia 2 in de pot en
rechts daarvan de donkerpaarse
knautia red dress 6.
Wat heel belangrijk is: bijna alle
planten die je ziet, zijn gestut met
een indrukwekkende hoeveelheid
steunen, stokken, ringen en rekken
(nu onzichtbaar). Dat is hét behoud

Sijtje Stuurman:
‘Er mogen geen gaten
vallen, dat hoort niet: een
border moet dicht zijn’

van de tuin, zegt Stuurman, bij een
beetje regen en wind ligt anders alles
plat. Steunen van Peacock zijn een
aanrader, zegt ze: ‘Het is geweldig
spul en het blijft heel lang goed.’
Nog een kenmerk van haar stijl
zijn de eenjarigen die tussen alle
planten uitpiepen. De vlasleeuwenbekken 7, de auberginekleurige papavers 8 en de paarse bolvormige
allium 9; Stuurman staat ze gedoseerd toe om haar border tot een geheel te smeden. Wel opletten in het
voorjaar, want als je niet zoals Stuurman de zaailingen herkent en verwijdert, is de border binnen de kortste
keren overwoekerd door honderden
papavers.

