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Aan het eind van de gang van het Raadhuis bevond zich – bevindt zich waarschijnlijk nog steeds – een serre- 
achtig uitbouwsel, dat om onduidelijke redenen het “Zaaltje” werd genoemd. Dat was al zo in de tijd, dat mijn 
grootvader, van der Lingen, daar gemeentebode was en toen mijn vader daar, in 1934 als ik het wel heb, in de 
voetsporen van zijn schoonvader trad, hebben wij die naam gewoon overgenomen. 
 Dat “Zaaltje” is jarenlang mijn studeervertrek geweest in de tijd, dat ik in Amsterdam scheikunde 
studeerde en ik had van daaruit een prachtig uitzicht op de tuin. Als de diepere geheimen van atomen en 
moleculen op mijn zenuwen begonnen te werken, vluchtte ik de tuin in om afleiding te zoeken bij alles wat 
daar leefde en groeide en dat was nogal wat! 
 Als ik probeer mijn herinneringen aan de tuin op papier te zetten, realiseer ik mij, dat het meer dan 
dertig jaar geleden is, dat ik daar woonde en dat mijn verslag daardoor incompleet, onnauwkeurig en 
bijgekleurd door jeugdsentiment zal zijn. toch wil ik het proberen. Hoe groot was de tuin? In meters uitgedrukt 
zou ik het echt niet weten. Toen ik als zevenjarige op het Raadhuis kwam wonen, leek het een eindeloos terrein 
met bomen, bloemen en tal van plekjes waar je verstoppertje kon spelen. Narmate wij, mijn broer en ik, 
opgroeiden, kregen wij mee begrip va de werkelijke afmetingen, maar het bleef een mooie lap grond! 
 De tuin strekte zich uit van het Raadhuis tot helemaal aan het Wagenpad. Ik weet dat de officiële 
naam van deze straat anders was, maar die ben ik vergeten. Misschien heb ik hem wel nooit gewten, net zomin 
als die van het Zonnepad, het Kokkepadje, de Wijde Steeg, het Beemstertje, de Krim en nog veel meer straten 
en steegjes, waarvan we als jongens alle hoeken en gaten kenden, behalve de naambordjes. Aan de noordkant 
grensde de tuin aan die van Mevrouw Lakeman en aan de andere kant aan die van de Heer Bloem, die naar ik 
meen op het Zand woonde, maar in zijn tuin aan het Wagenpad een fors aantal kippen hield en groenten 
kweekte. 
 Terug naar de Raadhuistuin en wat daar groeide. Pal achter het “Zaaltje” stonden twee forse 
lindebomen, allebei geflankeerd door een hortensia. Die hortensia’s waren eigenlijk de enige planten in de tuin 
die ik niet mooi vond. Dan waren er perebomen, hoeveel precies weet ik niet meer, ik denk een stuk of vijf. In 
de eerste plaat de juttepeer, een reus van een boom met dikke takken, waarin mijn broer en ik uitstekend de 
weg wisten. De peen waren klein en vol steencellen, maar ze hadden die speciale smaak van juttepeer. 
Bovendien moest je nogal wat klauteren om er bij te komen, dus waren ze zeer geliefd bij ons (én bij de 
schoolvriendjes!). 
 Verder was er de “gaspeer”, ook al weer geen officiële naam. De peren hadden een “gasachtige” 
bijsmaak vonden wij, vandaar de naam! Overigens waren ze sappig e lekker, alleen zaten ze altijd vol 
“wurmen”. Daar aten we altijd zorgvuldig omheen en als dat een keer mislukte, nou wat dan nog? 
 Tegen de schutting langs de tuin van mevrouw Lakeman verdrongen zich een vlier en een sering. Deze 
laatste kwam zeer in het gedrang, tot ongenoegen van mijn moeder, die mijn vader verzocht daar eens wat aan 
te doen. Deze pakte een zaag en ging de tuin in. Nou was het in het voorjaar en de bomen hadden nauwelijks 
bladeren en bloeiden niet. Mijn vader had niet zoveel verstand van bomen en dat betekende het einde van de 
sering ! De vlier heeft het nog jarenlang uitstekend gedaan. 
 De pronkstukken van de tuin waren twee moerbeibomen. Oud en krom gegroeid en ’s zomers vel 
weken lang vol met sappige zwarte vruchten. De paarse vlekken op je kleding waren er bijna niet uit te wassen, 
maar lekker dat die moerbeien waren! In de moerbeientijd hadden we altijd méér vriendjes dan anders. Eén 
ervan had zelfs eens een emmer van huis meegekregen met de opdracht die maar eens vol te plukken. Dat 
werd mijn vader te gortig en het vriendje werd mét emmer en zonder moerbeien de tuin uitgestuurd. 
Jutteperen en moerbeien, waar vind je die nog? 
 Van het “Zaaltje” uit kon je niet de hele tuin overzien. Ongeveer in het midden groeide een kolossale 
haag van Kerria. De “heg” was zo groot en dicht dat er paadjes in gemaakt konden worden, waar je heel goed 
verstoppertje kon spelen. Als de Kerria bloeide was “de heg” een zee van oranjegele bloemen ! en dan de 
planten. Er was maar een klein gedeelte in gebruik als siertuin en ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee meer 
wat daar groeide, behalve dan de dahlia’s die in de nazomer bloeiden en dan in grote vazen de gang van het 
Raadhuis opfleurden. Het grootste gedeelte van de tuin werd min of meer aan zijn lot overgelaten. Op het 
eerste gezicht misschien een rommelig geheel, maar wie beter keek zag al gauw dat daar een biologisch 
evenwicht was ontstaan, waar wilde planten, kevers, vlinders, zweefvliegen, slakken en ander klein grut 
prachtige harmonie met elkaar samenleefden. Eventuele floristen onder de lezers zegt het genoeg als ik vertel 
dat daar onder andere het groot heksenkruid (Circaea lutetiana) bloeide ! een belangrijk deel van mijn 
belangstelling voor wilde planten, insecten en vogels heb ik daar in die tuin opgedaan. 



 Dat alles is verleden tijd. Ook hier sloeg de “vooruitgang” toe. Er kwam een “gemeenschapshuis” en 
een betegeld plein. De heg, de juttepeer, de moerbeibomen, de wilde  planten en de rest moesten eraan 
geloven. Hoe het er nu uitziet weet ik niet en eigenlijk wil ik het ook niet weten! 


