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VO O R WO OR D

Tien jaar na mijn eerste moestuinboek is er nu mijn
tweede. Niet omdat wortelen plots op een andere
manier zouden groeien of omdat radijzen hebben
afgedaan. Wel omdat er iets veranderd is: de moestuin. Of eerder: de moestuinier. Ikzelf dus.

In een moestuin groeien groenten
en een blije moestuinier.
Toen ik in 2001, tien jaar vóór mijn eerste boek,
een volkstuintje in Brugge zocht, kreeg ik de
keuze uit zes lappen grond van elk 200 m² groot.
Ik pootte er een serre neer, zorgde voor een
middenpad, en teelde groenten zoals ik dat lang
geleden had geleerd. Mijn collega-moestuiniers
deden precies hetzelfde. We vulden onze kruiwagens en tuinhuisjes vervolgens met plantjes om te
ruilen, zaden om te testen en eigen oogst om uit te
delen. Daarna wandelden we van het ene naar het
andere volkstuintje om elkaars groenten te beoordelen, ondertussen heftig discussiërend over de zin
en onzin van de wisselteelt, over zaadlinten of
netelgier. De andere moestuiniers van het volkstuincomplex waren toen de enige mensen met wie
ik over groenten kon praten. Op mijn werk moest
ik er niet over beginnen, ik kende niemand van
mijn leeftijd met dezelfde passie en nam al helemaal geen foto’s van de eerste asperge of een
savooikool in de sneeuw. Wie zou ze bekijken?
Groenten kweken was voor de tuiniers in de
volkstuin vanzelfsprekend. Vooral oudere mannen
deden het, omdat het eenvoudigweg al generaties
lang alleen door oudere mannen werd gedaan.
Daar moest verder niet over worden gepraat.
Het was zoals de was doen: daar houd je ook geen
gesprekken over tijdens tuinfeesten en je maakt er
zeker al geen foto’s van. Het moet gewoon
gebeuren.

Vandaag wordt tijdens tuinfeesten wél driftig over
spitskool en de kweek van aardperen gepraat. Er is
geen moestuinier die zich niet ooit een keer aan
asperges of groene tomaten waagt. Er wordt
gekweekt in bakken, in pallets en in de lucht.
Sommige moestuinen zijn strakker dan een Brits
gazon, andere organischer dan een oerbos. Op
sociale media zijn er honderden foto’s van savooikolen in de sneeuw te vinden en zelfs dampende
compost krijgt makkelijk duizend likes. Wie een
volkstuintje wil, komt op een wachtlijst terecht.
En de moestuinier? Dat is iedereen geworden,
zowel de CEO die op zondag ontspant met
passata maken van eigen kweek als de fashionista
die in de perfecte outfit de kruiden op het balkon
verzorgt, zowel de doorgewinterde moestuinier
die erin slaagt een jaar lang uit eigen tuin te eten
als de jonge gezinnen die met hun kinderen een
vierkante meter moestuin beheren.
Die evolutie is er niet vanzelf gekomen. Moestuinieren is modieuzer geworden in de jaren waarin
ook andere handenarbeid weer waardering kreeg
– keramiek, naaien en zuurdesembrood bijvoorbeeld. Dat is geen toeval. Mensen begonnen terug
te verlangen naar de ‘echte’ wereld, als reactie op
de steeds groter wordende virtuele wereld. Niet
dat die slecht is, integendeel, maar hij staat soms
vrij ver van de mens af. Hij biedt ons geen
concreet eindproduct. En dus kregen we langzamerhand weer behoefte aan die ouderwetse
handenarbeid, waarbij er wel een concreet resultaat is van wat we doen. De heimwee naar smaken
van vroeger past in diezelfde zoektocht naar
houvast, naar een een-op-eenrelatie tussen inspanning en resultaat. We verlangen terug naar een
periode waarin de wereld soms echter leek, toen
we nog naaiden, zuurdesembrood bakten en de
groenten nog krakend vers uit de moestuin
kwamen. Peultjes en radijzen, lange tijd niet meer
dan een onoverkomelijk begin van de moestuin,
waren plots een authentieke teelt. En die wilden
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de mensen zelf gaan uitproberen. Net als al die
andere groenten, dat kleinfruit en die kruiden.
Ik vind dat natuurlijk fantastisch. Mijn moestuin
heeft altijd alleen maar dat ene doel gehad: lekker
eten kweken. En plots begonnen veel meer
mensen dat te doen. Mijn buurvrouw begon een
moestuin. Ineens vroeg een collega mij om advies
over wortelen. En op sociale media ontpopte de
een na de ander zich als een liefhebber van de
moestuin. Ik kon voor het eerst met heel veel
mensen over mijn passie praten!
Die evolutie begon tien jaar geleden, toen mijn
eerste boek uitkwam, nog maar net vorm te
krijgen. We hingen nog een beetje tussen de twee
idealen in: de moestuin als plek van ultieme
opbrengst enerzijds, en de moestuin als plek van
ultieme smaak anderzijds. Ik ging volop voor
smaak, maar zaden die niet kiemden of sla die ten
prooi viel aan slakken, zag ik nog als een mislukking. Sinds dat eerste boek ben ik echter gaan
beseffen dat verloren oogst zelden helemaal
verloren is. Omdat er zoveel aan dat oogsten

voorafgaat. Omdat ik in mijn moestuin lang niet
alleen groenten kweek, maar ook een blijer hoofd.
Ik laat de kennis van het kweken in de verste verte
niet los, maar ik ben het effect op de moestuinier
belangrijker gaan vinden dan toen. En ik ben de
enige niet. Heel veel mensen zijn de talrijke lockdowns van 2020 en 2021 alleen maar doorgekomen door in de moestuin te duiken of een kruidentuin te beginnen. Ze hebben voor het eerst
ervaren hoe deugddoend een paar kiemblaadjes
zijn en hoe heerlijk een plensbui in een droge
zomer voelt. Ze hebben gemerkt dat ze dusdanig
opgaan in rijtjes zaaien en plantjes verspenen dat
de muizenissen in hun hoofd onbewust vergeten
raken. De moestuiniers hebben, zoals ik, geleerd
hoeveel kracht en plezier je put uit iets simpels als
zelf groenten kweken.
Dat groenten kweken simpel is, daar ben ik ook
nog meer van overtuigd dan vroeger. En ik wil
daar nog veel meer mensen van overtuigen. Een
moestuin is maar zo moeilijk als je hem zelf
maakt. Het kan ontzettend ingewikkeld met zaaischema’s en logboeken, maar het kan ook ontzet-
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tend eenvoudig met maar een paar groenten in een
verhoogde bak of aardbeien in potten. Iedereen
die iets kweekt, is een moestuinier, of het nu trosbessen, één pot tijm, of twintig soorten aardappelen zijn. Niemand zou de dwang mogen voelen
om een reusachtige moestuin te hebben met alles
erin wat je maar kunt bedenken. Dat mag, die
veelheid, als je dat graag doet en het je geen stress

Een moestuin is maar zo moeilijk als
je hem zelf maakt. Het kan ontzettend
ingewikkeld met zaaischema’s
en logboeken, maar het kan ook
ontzettend eenvoudig.
bezorgt. Maar een vierkante meter kruiden in de
hoek van je terras is evengoed een moestuin. Er
zijn namelijk geen regels voor wat een goede of
geslaagde moestuin is. Een moestuin is nooit

discriminerend, maar altijd flexibel. Hij laat zich
aanpassen aan de tijd die je hebt, je kennis, je
gezinssituatie, je zin in moestuinieren en aan wat
jij graag eet. Er zal altijd wel iets groeien.
Een beetje kennis verhoogt de kans op oogst en
daar kan dit boek je bij helpen. Maar vergeet niet
dat de natuur op zichzelf sterk genoeg is: zelfs als
je gewoon per ongeluk een zakje groentezaden in
je tuin morst, zal daar uiteindelijk iets uit groeien.
Een moestuin hoeft daarom nooit intimiderend te
zijn, en mág dat ook niet zijn. Daar wil ik met dit
boek aan bijdragen: kennis bieden voor wie graag
veel leert over groenten kweken, maar evenzeer
de drempel verlagen voor wie er (opnieuw) aan
begint. Als je vervolgens op een dag vaststelt dat
-je niet alleen groenten, maar ook een gelukkige
moestuinier hebt gekweekt, dan ben ik ook
gelukkig.

Wim Lybaert
November 2021
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