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VAT Zeist Nieuwsbrief

NUMMER 3 30 APRIL 2021

Wat is tijd? 
We dragen het bij ons, in het hoofd en om de pols, iedereen heeft het gevoel of een idee bij de 
betekenis van tijd, waar komt het vandaan? Is de tijd iets universeels, of tikken klokken ergens anders 
op een andere manier. Hoe meten we de tijd en hoe kunnen we hier over nadenken, dit is één van de 
vragen. 

Tijd is een begrip dat wij gebruiken om processen te regelen. Deze processen lopen uiteen van het 
plannen van een afspraak en het laten functioneren van apparaten. Tijd is iets waar we de hele dag 
mee bezig zijn, maatschappij vereist het van ons. We moeten weten wanneer we moeten opstaan, 
eten, werken, bezoeken, ontspannen of slapen. Zonder tijd zou dit een chaos worden. Eigenlijk is de 
functie van tijd eindeloos, ook al staan we daar vaak niet bij stil. 

De geschiedenis van de klok. 
De Egyptenaren gebruikten al rond 4000 jaar voor Christus, voor het aflezen van de tijd een staaf in de 
grond. Aan de schaduw die deze staaf maakte 
konden ze aflezen welk deel van de dag ze zich 
bevonden (principe zonnewijzer). Het probleem van 
de zonnewijzer is dat je zon nodig hebt om deze te 
laten werken. Dus in de avond werkt het niet. De 
Grieken verzonnen hiervoor een waterklok. Deze 
druppelt water in een kom op een constant tempo 
waardoor je de tijd kan bijhouden. Rond de 10e 
eeuw is voor het eerst de mechanische klok 
uitgevonden. Hierbij was een intern mechanisme dat 
er voor zorgde dat een beweging werd uitgevoerd. 
Zo’n beweging noemde men een tel/seconde. De 
seconde is een vastgelegde waarde, die namelijk 
gedefinieerd als de tijd die een Cesium-133 atoom er over doet om 9.192.631.700 keer te trillen. Deze 
seconde kan worden gebruikt door de atoomklok. Dit is tot nu toe de nauwkeurigste meting die er is. 

Wat is tijd eigenlijk 
Tijd is simpelweg datgene wat de klok aangeeft maar we kunnen er ook op een andere manier over 

nadenken. Tijd lijkt erg op ruimte maar ze zijn zeer verschillend. Bij ruimte heb je 
dat links en rechts het zelfde zijn. In de spiegel zie je ze omgekeerd, maar bij tijd 

heb je verleden en toekomst. Oorzaak en gevolg die hebben een bepaalde 
volgorde, die liggen altijd vast. Tijd is wat mogelijk maakt dat er oorzaak en 
gevolg is. 

Het wordt er niet simpeler op. 

Augustinus heeft eens gezegd: “Ik snap wat de tijd is, tot ik het aan iemand moet 
uitleggen. Tijd is een concept dat nuttig is om oorzaak en gevolg te kunnen 

onderscheiden. Het is een manier om handen en voeten te geven aan iets dat we iedere dag ervaren, dat ik 
alle kanten op kan reizen behalve naar het verleden.” 

Ik wens iedere tuinder veel plezier, tijd en toekomst. En gebruik de tijd goed!  

Hierbij nog enige wijsheden en spreuken. 

• Als je geen tijd hebt voor je passie, is het dan wel je passie? 
• Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wie je bent.  

Jan van Geffen 
voorzitter VAT Zeist
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Een foto van Ciska in haar tuin en een paar vragen aan 
haar. 

Cisca heeft vorig jaar op de tentoonstelling een prijs 
gewonnen met haar prachtige boek met blauwdrukken 
waarin planten in allerlei kleuren blauw de hoofdtoon 

vormt. Ik was benieuwd naar haar tuin en verhaal. 

Hoe lang tuinier je al, Cisca? 
Al een tijdje, zeker al zo’n 20 jaar.  

Bij de vraag ‘Waarom een moestuin’ vertelt Cisca 
dat ze vanaf haar kindertijd een rijke basis met 
liefde voor de natuur heeft mee gekregen. 
Mijn ouders hadden een tuin en ik vond het van kinds 
af aan leuk om mee te helpen. Mijn vader had een 
voorliefde voor wilde planten, hij deelde dit met mij. 
Door zijn invloed en dat van anderen heb ik hier oog voor 
gekregen. Ik zie de schoonheid hiervan. Als kind maakte ik 
samen met mijn vriendinnetje plannen hoe wij in de toekomst een 
tuin zouden gaan creëren en welke bijzondere plantjes we dan 
zouden gebruiken. Ook liep ik graag in het voorjaar door 
weilanden vol bloemen. Verder heb ik fijne herinneringen aan 
mijn oma, zij had een moestuin waar ze veel in werkte, oma 
weckte veel. 

Hoe ben je bij het VAT terecht gekomen? 
De buren naast mij, maakten mij attent op de Vereniging van 
Amateurs Tuinders hier in Zeist. Zij waren lid en hadden hier op 
de Slottuin een tuin. Ik ben eerst maar eens gaan kijken, ik 
hoorde dat een stuk grond vrij lag dat niet zo gewild was. Het lag 
voor een deel onder de hoge beuken naast de heg in de hoek. Maar 
mij leek het wel leuk om eens uit te proberen wat je zoal met zo’n 
schaduwtuin kunt doen. En zo werd dit mijn tuin. Een paar jaar 
geleden kwam het stukje van Kees, mijn tuinbuurman, erbij. Stap 
voor stap ontwikkelt deze tuin zich. Eigenlijk doe ik maar wat, ik 
maak geen plan of heb iets tevoren uitgedacht. Soms voelen de 
aangeplante planten zich thuis en soms is dit niet het geval en is 
het geen succes. Verder, leer ik ook veel van Kees die al heel lang 
tuiniert. 

Een tuin met wuivende planten die tegen elkaar staan en in 
elkaar overlopen vind ik ook erg prachtig. Het lijkt mij niet zo 
eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. 

Je tuin is heel divers en oogt natuurlijk met die leuke 
paadjes er doorheen. Ik zie veel verschillende soorten 
planten. Alhoewel ik bessenstruiken zie staan, is het toch 
geen moestuin. Hoe zou je jouw tuin kunnen noemen? 
Nee, het is zeker geen moestuin. Ik voel mij eigenlijk ook geen 
tuinierster. Ik ken niet alle planten bij naam die er staan, ik wil 
dit nog uitzoeken. De naam schrijf ik dan op een scheermes 
(schelpensoort) en steek het in de grond bij de plant. Tja .... denkt 
na over het type tuin...... het is meer een verrassingstuin of beter 
nog een verzameltuin.  

Nu hebben we vorig jaar tijdens de expositie jouw 
prachtige boek gezien met blauwdrukken van planten. 
Hierbij heb je plantaardige verfstoffen gebruikt die uit jou 
eigen tuin komen. Hoe ben je op het idee gekomen? 

Ik ben zeker geïnteresseerd in ‘verfplanten’ en heb er een aantal 
verzameld zoals onder andere heide, verfbrem, indigo, zuring, gele  
kamille, beredruif, meekrap, wede, boerenwormkruid, 
duizendknoop, ossentong, goudsbloem, duizendblad,  
guldenroede, hondsdraf, wilde kervel, lampionplant, 
rudbeckia,sint Janskruid,  salie, vlinderstruik, weegbree, hop ….. 
  

Het zijn ‘oude’ planten die lang zijn gebruikt om hun 
specifieke eigenschappen. 

Om de verfstoffen goed toe te kunnen passen heb je veel 
planten nodig en moet je onderdelen van de planten 
gebruiken bijv. de wortels , de stengels of de bloemen 
in combinatie met een serie andere grondstoffen. 
  

Bij nader inzien vond ik het jammer om de planten te 
‘slopen’, maar om er toch iets me te doen, besloot ik 

blauwdrukken van de verfplanten te maken (de chemische 
stoffen die daar voor nodig zijn komen niet uit mijn tuin). 
  
In plaats van gebruik te maken van de verfeigenschappen van de 
planten in mijn atelier, heb ik de planten gedroogd en er 
blauwdrukken van gemaakt. 

Tot slot: Wat is jouw lievelingsbloem? 
Een Akelei vind ik heel mooi qua kleur en vorm. 
Of het Slangekruid met zijn intense kleur blauw. Ook Ridderspoor 
en Monnikskap vind ik prachtig door de diep blauwe kleur. 
Maar het hoeft geen grote plant te zijn om mij te raken. Het tere 
Muurleeuwenbekje met zijn piepkleine bloemetjes is ook 
uitzonderlijk mooi. Een plantje met een heel klein bloemetje dat 
het vermogen heeft om je ogen naar zich toe te trekken vind ik 
bijzonder boeiend. Plantjes die je doen 
verwonderen. 

Cisca is blij met haar tuin, ze 
benoemd dit een aantal keren in 
ons gesprek. Ik word aan haar 
buurman voorgesteld die al meer 
dan 50 jaar tuiniert. Zijn ervaring 
en kennis over tuinieren maakt 
het tuinieren voor haar hier 
eveneens tot een fijne plek.
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In de tuin van … Cisca Jager
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Slottuin (de tuinen van de heren van Seyst) 

Wat een bijzondere plek toch waar wij als Slottuinders het genoegen 
hebben om onze hobby te beoefenen. Teruglezend hoe het 100 of 
meer jaar geleden hier was is leuk en een aanrader. Zeker, wij hebben 

geen groot verwarmd clubgebouw maar alleen maar onze schuilhut, geen w.c. 
met stromend water maar een dixie maar wél een plek met geschiedenis! 

130 tuinen zo gevarieerd als je maar kunt bedenken: ‘ouderwetse’ tuinen met 
aardappelen, veel groenten en beperkt bloemen zoals chrysanten, meer 
gevarieerde tuinen met allerlei soorten bloemen erbij, tuinen met lieve bordesjes, 
andere met gezellige zithoekjes, tuinen met heel veel uien, weer andere met 
(bijna) alleen bloemen en uiteraard her en der tunnels van plastic of zelfs bijna 
professionele kasjes. 

Toen we drie weken terug de eerste tuin-keurronde deden viel dat des te meer op; 
je komt dan op plekken waar je normaal niet zo gauw zou komen. Omdat we een 
warme periode gehad hadden stonden her en der de tuinbonen ook in de koude 
grond alweer trots met hun kop boven de grond. Veel groei heeft er daarna niet 
meer in gezeten, maar ja ’t is dan ook al twee weken best fris. 

Bij de keuring zag je hoeveel mensen al weer heerlijk hebben zitten wroeten, 
omspitten en vooral genieten. 95 % van de tuinen lag er bij als om te zeggen: kijk 
eens hoe mooi het leven is! Op een paar plekken waren mensen nog niet zo ver of 
waren de huisregels een beetje vergeten; jammer maar dat komt ongetwijfeld 
goed. 

We gaan er van uit dat dit weer een mooi jaar wordt waarbij we met zijn allen, 
ieder op haar/zijn manier, maar rekening houdend met medetuinders, kunnen 
genieten van gesprekken over tuinzaken, ons verwonderen over de kracht en 
pracht van de natuur en natuurlijk oogsten en genieten van de pure smaak van 
alle zelf verbouwde lekkernijen.      
         
En nog even voor de nieuwe tuinders: weet je zeer welkom!! 

Jan Duiverman  
lid Slottuin-commissie  

(Andere leden van de slottuin-commissie:  
Johan Harkhoe, Petra Schenkels, Sebastiaan Cornelisse.  
Eén vacature.)
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Komt u ook een kijkje nemen bij Seyster College 
(Bergweg 97), onze gezellige Plantjesmarkt/Lentefair? 

De lente is begonnen en wie wil er dan niet genieten van 
mooie planten in de tuin of op het balkon? Ook dit jaar 
organiseren wij weer een plantenmarkt en dat niet 
alleen.... 
Dit jaar zal het worden uitgebreid met een Lentefair 
waarop leuk gevulde manden en vaasjes met snijbloemen 
zullen worden verkocht. Een leuk idee voor moederdag! 
Op lesdagen kunt u naast tuinplanten ook terecht voor 
overheerlijke eigen gemaakte sinaasappeljam en lente 
tompoezen!

Openingstijden 
plantenmarkt 
Op 1, 6, 7, 8 mei van 
10:00 - 15:00 uur 

Vanaf 10 mei op lesdagen 
van 9:00 - 16:00 uur 

Openingstijd Lentefair 
Zaterdag 8 mei van  
10:00 - 15:00 uur 
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Aanhanger Slottuin 
Sinds vorig jaar heeft zowel de Grifthoek als 
ook de Slottuinen een aanhangwagen die 
door de leden kosteloos gebruikt kan 
worden.  

Voor de verzekering geldt dat de casco niet 
verzekerd is bij de vereniging. De bestuurder 
van de auto is verantwoordelijk en de 
aanhangwagen valt dan ook onder de eigen 
verzekering van de bestuurder.  

Slottuinders kunnen de sleutel van de 
aanhangwagen afhalen bij Petra Schenkels 
(06-29 06 16 89). 

De aanhangwagen die op de Grifthoek staat, 
kan besproken worden met Gerard 
Hörchner. Alleen telefonisch, Gerard 
gebruikt minimaal zijn email.

Plantjesverkoop 
Op 8 mei vanaf ongeveer 12-14 uur 
(bestelde) plant uitgifte op alle complexen. 

Waarschijnlijk blijven er nog plantjes over 
van:  
• komkommer,  
• snackkomkommer,  
• tomaat (rond), tomaat (vlees), 
•  tomaat (cherubijn),  
• groene en rode paprika, 
•  zoete aardappel stekken,  
• courgette, aubergine,  
• sla (volle grond),  
• andijvie (volle grond),  
• ijsbergsla (volle grond).

Inleveren kopij 
Heeft u een leuk artikel voor de VAT Zeist 
Nieuwsbrief?  
Wilt u uw kennis en ervaring delen met 
anderen?  
Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in 
onze mailbox van  
het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres: 
secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 

Colofon Hoofdredactie : Geurte Harskamp   
Vormgeving : Rick Harskamp

Neem dan uitsluitend telefonisch contact op 
met  

Gerard Hörchner   
: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***

VAT Zeist  
Grifthoek-aanhanger  

lenen?

Ringslang 
(zie foto hierboven) 

Deze ringslang is pas geleden gefotografeerd 
op de Slottuin door Edda Hoorn. Hij heeft 
een prooi (een kikker) te pakken gekregen.  

De ringslang behoort tot de familie 
waterslangen, is ongevaarlijk en niet giftig 
voor de mens. Het is een schuwe en rustige 
soort die zelfs bij directe bedreiging maar 
zelden bijt. 

De ringslang kan een lengte bereiken van 
meer dan een meter en is betrekkelijk 
eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren 
en de kenmerken van de ogen.  

Op het menu staan voornamelijk kikkers die 
langs de oevers buitgemaakt worden. 
Belangrijke vijanden zijn roofvogels en 
rovende zoogdieren.
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In memoriam

Bert Dorrestijn

Herinnering 

Vaak als ik in alle vroegte op het paadje, op de punt van de Volkstuin (bij de Grift) liep, kwam 
ik Bert Dorrestein tegen. Wij zeiden dan tegen elkaar… ‘En…? Vliegen ze goed?’ ‘Hebben ze 
genoeg voer?’ ‘Heb je al die verschillende kleuren stuifmeel gezien die ze binnendragen!?’  Wij 
deelden dan onze passie voor de natuur, in dit geval onze bijen. Mooie momenten vond ik dat 
altijd, ik zal ze missen. 

Adieu Bert. 

Henk van Boeschoten

He is dead, busy bees; he’s dead, busy bees! 
Go tell the sad news to the flowers on the leas; 
Go tel the sad news over forest and fell, 
He’s dead, busy bees, who served you so well. 

R. E. Richardson

Terugdenkend aan Bert komt direct het beeld mij voor ogen dat 
hij altijd even de tijd nam om een praatje te maken.  

In de eerste dagen dat ik in mijn huidige tuin aan het werk was, 
voorzag hij mij van tips bij het snoeien en gaf raad waar ik even 
niet wist hoe verder te gaan met plant of boom. Bert aarzelde ook 
niet om mee te helpen in de keuken bij bestuursvergaderingen. Hij 
vond het geen enkel probleem om voor wat dan ook de handen 
uit de mouwen te steken.  

Voor een paar weken geleden brak ik mijn voet op de tuin. Bert en 
Thea mailden als eersten of ze iets voor mij konden doen in de 
tuin. Ik heb Bert leren kennen als een zorgzame tuinvriend. Zijn 
aanwezigheid straalde rust en vertrouwen uit.  

Rick & Geurte Harskamp
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Na het telefoontje van Petra op woensdag morgen 14 april dat haar vader was overleden viel, bij de Tuinders vereniging VAT Zeist als een bom. 
Geschokt en verbijsterd, want dinsdag was hij nog volop in bedrijf voor de inkoop, dit is de harde realiteit. 
Als iemand overlijdt zijn de sprekers meestal zeer lovend over de overledene, maar voor Bert geld dit zeker. Zachtmoedig van aard, en op wie je 
kon bouwen. 

In september 2001 verscheen Bert in beeld en kreeg hij een tuin op de Grifthoek. Voor allebei gold even kijken wat voor een vlees we in de kuip 
hadden. Het tuinieren was Bert op het lijf geschreven als hovenier tussen de traditionele tuinders. De commissie-inkoop en de tuincommissie 
hadden zijn kennis en kunde al snel ontdekt, en maakte er gretig gebruik van. En ook binnen het bestuur had men deze kennis snel door. Voor 
velen op de tuin was Bert vraagbaak door zijn kennis, en niets was hem te veel. 

Bij mijn aantreden als voorzitter had ik een thema: Doe het samen maar beleef er vooral veel plezier aan. Dit hebben Bert en Thea goed begrepen. 
Ze deden veel samen en er kwam veel familie en vrienden op hun mooie stekje.  

Op de jaarlijkse tentoonstelling was jullie inbreng altijd overweldigend. Niet alleen de groente maar ook de bloemen. Met vooral de specialiteit 
Dahlia’s die groter en mooier waren dan de andere inzendingen. De werkstukken waren zeer indrukwekkend en goed voor vele prijzen. 

Een spreuk van een verzekeringsmaatschappij: “Als je maar lang genoeg gewoon blijft wordt je vanzelf bijzonder.” Dit was op zijn lijf geschreven! 

Bert verzorgde op de Grifthoek de dahlia’s in de winter, onder de grond in de inkoop. Vorig jaar waren mijn Dahlia’s verdwenen. Zijn reactie 
was: “geen probleem jochie, ik heb nog wel een paar Dahlia’s over.” In dat jaar viel ik op de tentoonstelling ook in de prijzen! 

We hadden je graag nog velen jaren op de tuin toegewenst! We zullen je met zijn allen missen. We zouden graag even terug in de tijd willen. 
Niet om de gemaakte fouten te verwijderen, maar je te waarderen om wie je was, nu je er niet meer bent. 
  
Jan van Geffen

Met Bert deed ik voor de inkoop de bestellingen, hij had niets met 
computers maar was voor het ‘mooie werk’ zoals hij dit noemde want 
van computers had hij geen verstand. Het liefst ging hij persoonlijk mee 
naar Jongerius hij wilde altijd graag kijken wat er allemaal was en dan 
wist ik zeker dat we met meer thuis kwamen dan besteld onder het 
motto ‘Joh zeur niet, dat komt wel op’. 

Met Bert kon je gewoon 1-2 uur over de tuin ouwehoeren maar nóóit 
over iemand persoonlijk daar was hij niet van!! Bert was echt zo'n vent 
die tegen iedereen vriendelijk was, voor iedereen klaar stond en je een 
gevoel gaf van ‘Oh, als hij het zegt dan is het zo’. 

Ik zal hem altijd in herinnering houden onder het motto ‘Als je maar lang 
genoeg gewoon blijft wordt je vanzelf bijzonder’.  

Wim Groen

Berts vakmanschap  

De eerste kennismaking met Bert is van jaren geleden. Hij werd toen gevraagd om als keurmeester op de Grifthoek de inzendingen voor de 
jaarlijkse tentoonstelling te komen keuren. Bert had toentertijd al een tuin op de Grifthoek. Daar heeft hij zijn vakmanschap laten zien! 

Gerard Hörchner 
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