
Secretaris Ruud Lammers: “Onze 
vereniging is 31 jaar geleden opgericht door 
drie liefhebbers. Destijds waren er tien of 
twaalf hosta’s in omloop. Als je ziet hoe de 
boekjes en ons clubblad er toen uitzagen, 
haha, je ziet bij wijze van spreken waar de 
typemachine de punt door het papier sloeg. 
De inhoud was wel van dien aard dat het 
goed gelezen werd en voor veel leden is het 
een collectors item. Er staat informatie in 
die nog steeds relevant is. 
Ik begon zelf in mijn tuin met buxus 
en zichtlijnen en kwam op een gegeven 
moment in aanraking met hosta’s. Wij 
verwijten dames vaak dat ze veel kletsen, 
maar als hostamannen bij elkaar zijn, dan 
zijn het net parkieten. De een bezit er 400, 
zoals ik, de ander 2.000 soorten. Een oud-
leraar in België heeft een heel databestand 
opgezet waarin je tot het zaadje, het 
plantje en het geslacht kunt terugzoeken. 
Hij heeft echt álle hosta’s. 
We hebben ook leden die puur vanwege 
onze clubbladen Hostablad en Hosta 
Neuzen lid zijn. Daarnaast zijn er mensen 

SAMEN 
    in het groen

NEDERLANDSE HOSTA VERENIGING

die zich bezighouden met het verbreden 
van het ras. Dat zijn de hobbyveredelaars. 
Ik vind het erg leuk hoe dat samengaat. 
Niks is zo mooi als een gezamenlijke 
interesse delen. Wie niet kan delen, kan 
ook niet vermenigvuldigen. Dus letterlijk 
delen we ook planten. Vandaag de dag zijn 
er zoveel meer variëteiten dan toen we 
begonnen. Mensen gaan dan verzamelen 
hè, net als postzegels. Een tijd geleden 
waren de grote bonte hosta’s in trek. 
Momenteel zijn we helemaal gek van de 
muisjes, de dwerghosta’s. Dan hebben we 
nog de geurende hosta’s. Tegen de avond of 
de ochtend ruiken die bloemen zó goed.
We hebben 240 leden, ook in Duitsland, 
België en zelfs in Noorwegen. Op Facebook 
hebben we 1.200 volgers. Maar door de 
komst van mister Google zien we wel 
dat verenigingen als de onze inkrimpen. 
Dat is onze grote zorg op dit moment. De 
gemiddelde leeftijd is rond de zestig, als 
het niet ouder is … tja, de jongere generatie 

bestelt voor de tuin een kuub kiezelstenen.
Maar we hebben een toekomstvisie. We 
willen met regio’s gaan werken. Want 
waarom moet deze Limbo helemaal 
naar Groningen rijden? En naar een 
regiobijeenkomst mag je je mogelijk 
geïnteresseerde buurvrouw meenemen. 
We organiseren tweejaarlijks een excursie 
in Nederland, België of Duitsland, naar 
interessante hostatuinen en/of kwekerijen. 
In maart hebben we een interessante 
lezing. Verder laten we ons zien op 
beurzen en tuinevenementen. Ook houden 
wij als vereniging Hostatuin Gazebo in 
Diepenheim bij. 
Alle leden van de hostavereniging hebben 
twee vijanden gemeen, de slak en de 
taxuskever. Een aantal kwekers is bezig 
met een hostasoort waar de slak pas later 
van gaat eten. En verder plaatsen we de 
ouderwetse schaaltjes met bier. Ikzelf ga  
’s avonds met een lampje op mijn hoofd op 
slakkenjacht, dat werkt het best. De politie 
kwam laatst vragen wat ik aan het doen 
was, want de nieuwe buren zagen ’s nachts 
een verdacht persoon in de tuin rondlopen.” 
MEER INFO: WWW.HOSTAVERENIGING.NL

Er zijn veel clubs waar je lid van kunt worden als je 
van planten en tuinen houdt. De ene vereniging richt 
zich helemaal op één bepaalde plant, de andere 
heeft een sociale achtergrond en weer een andere 
heeft Facebook als clubhuis. Vier organisatoren 
vertellen hoe zij hun tuinclub beleven en runnen.
tekst KATJA STARING | beeld JASKER KAMP

         ‘Wie niet kan delen, kan 
ook niet vermenigvuldigen’
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riepen ‘volgende keer ga ik ook mee!’ Ik 
dacht: eh … de volgende keer? Nou, van 
het een kwam dus het ander. Ik besloot 
dat als we dan nog een keer zouden gaan, 
we ook in Nederland konden blijven. 
Genoeg mooie plekken. Ondertussen 
hebben we een hechte club van 750 leden. 
Mensen komen uit Groningen, Friesland, 
Limburg. De gemiddelde leeftijd loopt 
van eind twintig tot een jaar of zeventig. 
Mannen en vrouwen, stellen of mensen 
die alleen komen. Het zijn allemaal 
gevorderde plantliefhebbers, die veel 
onderling contact houden. Ze bezoeken 
elkaars tuinen, er zijn vriendschappen 
ontstaan. Inmiddels vertrekt er in februari 

FACEBOOKBUS

en in de nazomer een bus. Want in andere 
periodes willen tuinliefhebbers niet weg. 
Ik regel altijd een megavol programma. Je 
moet echt dóórlopen. We gaan maar één 
dag en dan wil ik zoveel mogelijk doen. 
Vier tot vijf adressen redden we wel hoor. 
Noord-Holland vind ik de leukste hoek, 
omdat ik daar altijd makkelijk terecht kan 
en de harde kern vindt alles goed. Binnen 
no time zit de bus vol, er passen er 52 in. 
Als ik me meld namens de FaceBookBus 
bij de kwekers, dan ben ik steevast van 
harte welkom. Ik ga niet naar de bekende 
bedrijven, die hebben klandizie zat. Nee, 
ik probeer juist een klein kwekerijtje te 
vinden, en als ze daar nog wat te vertellen 
hebben, is het extra leuk. Vorige keer 
werd de hele bus volgeladen met roze 
salixen. Bij een andere kweker stonden 
toevallig buiten op twee pallets allemaal 
sneeuwklokjes. De deelnemers doken erop 
af als kippen op graan. En voordat wij 
überhaupt wegrijden van de opstapplaats, 
is er al heel wat in de kofferbak onder in 
de bus gezet. Mensen nemen stekken en 
zaden mee voor elkaar, hele kratten. Dat 
is hilarisch. En we hebben sinds 2015 nog 
steeds buschauffeur Theo. Die is inmiddels 
gepensioneerd, maar hoort er gewoon 
bij, dus huur ik bij z’n oude baas een bus 
en dan rijdt hij speciaal nog voor deze 
gelegenheid. Ik vertrouw blind op hem. Hij 
schept orde in de chaos. Verder organiseer 
ik alles alleen. Het is mijn kindje. Als 
er wat misgaat, dan kun je mij erop 
aankijken. Ik had nooit kunnen bedenken 
dat dit zo’n succes zou worden.”  ⊲
MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/760762547362238

“Het is begonnen toen Wim Willemse 
overleed. Dat was een bekende kweker 
die reisjes naar klanten in Duitsland 
organiseerde, ook voor Groei & Bloei-
afdelingen”, vertelt Liesbeth Lamme van 
de FaceBookBus, oftewel FBBus. “Ik was 
veel met Wim mee geweest. Een jaar na 
zijn dood, in 2015, heb ik op Facebook 
een bericht geplaatst: er vertrekt een 
bus met chauffeur vanuit Amersfoort om 
8 uur op die en die datum. Betalen bij 
de bus, paspoort mee. Dat was het. Een 
eenmalig idee. Daar kwam gehoor op 
en we zijn toen met een man of dertig 
naar Noord-Frankrijk gegaan om twee 
kwekers te bezoeken. Dat was zo leuk. En 
toen de verhalen op Facebook daarover 
verschenen, ontplofte het daar. Mensen 

‘Ze doken 
    op de 
sneeuwklokjes
   af als kippen 
 op graan’
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“Zelf ben ik sinds 2008 lid van 
de Gay Garden Club, die in 1997 
is opgericht. Daar was ik dus niet 
bij, maar ik ken wel de verhalen 
erover”, vertelt Ben Bakker, 
voorzitter van de Gay Garden Club. 
“Het idee is in de Amsterdamse 
gaywereld ontstaan, vanuit een 
enigszins activistisch idee. De 
oprichters ervoeren namelijk dat 
ze als man vaak de enige in een 
tuinclub waren, tussen allemaal 
vrouwen van zekere leeftijd. Toen 
hebben zij een eigen tuinclub 
opgericht. Ik begreep van de 
eerste voorzitter dat ze dan ook 
wat provocerend tuinen gingen 
bezoeken, met leren broeken aan, 
dan kreeg je de Gay Parade in je 
tuin. Ik heb daar nooit een spoortje 
van gezien, want toen mensen 
uit andere delen van het land lid 
werden, veranderde dat. En nu 
vormen we een heel degelijke 
mannenclub, met ongeveer 160 
man zijn we, ook allemaal van een 
zekere leeftijd. Ik denk dat veel 
mensen tot hun 45e heel andere 
prioriteiten hebben in het leven, 
Carrière, gezin, uitgaan, en dat daar 
op een bepaald moment enige rust 
in komt. Pas dan krijg je ook tijd 

GAY GARDEN CLUB

‘Veel leden 
       hebben 
 helemaal 
    geen tuin’

voor de tuin of kun je je er eindelijk 
een veroorloven. Maar het grappige 
van onze tuinclub is dat veel leden 
helemaal geen tuin hebben. Wel 
vinden ze het leuk om tuinen te 
bezoeken en mensen te ontmoeten. 
De meeste leden zijn geïnteresseerd 
in het echte tuinieren, zij hebben 
zelf een tuin of werken in het groen. 
Anderen komen meer voor het uitje 
en zitten al snel gezellig met elkaar 
op het terras. Voor onze leden 
is het belangrijk dat ze zichzelf 
kunnen zijn, dat ze gelijkgestemden 
ontmoeten. Het gaat om de 
onderlinge sfeer, een toch wat ander 
privéleven, vaak geen kinderen 
of kleinkinderen, een ander soort 
humor, homomannen onder elkaar.
Een keer per jaar hebben we de 
algemene ledenvergadering en 
daar proberen we altijd een praatje 
aan te koppelen. We hebben een 
zeer uitgebreid programma met 
minimaal vijftien activiteiten per 
jaar. Met altijd een buitenlandse 
reis met zo’n veertig deelnemers, 
plus een weekend in Nederland. Het 

aardige is dat wisselende mensen 
dat organiseren onder leiding van 
een coördinator. We hebben echt 
een actieve club, met veel leden 
die bereid zijn dingen te regelen. 
Daarmee hou je de boel levendig 
en blijft de energie erin. We 
hebben leden van Goes tot Delfzijl 
en proberen over het hele land 
verspreid wat te organiseren, zodat 
iedereen in de gelegenheid is een 
keer te komen. Dit jaar houden we 
ons vijfentwintigjarig jubileum op 
Paleis het Loo. Iedere vijf jaar vieren 
we het lustrum met een hapje en 
drankje, daar sparen we voor. 
Ik ervaar het als een enorm sociale 
club. Het is niet zo dat we elkaar 
kaartjes sturen met verjaardagen, 
maar er zijn vele vriendschappen, 
relaties en tuinkennissen ontstaan. 
De leden van de club zijn allemaal 
een beetje familie. We hebben 
dezelfde achtergrond, historie, 
ervaringen. Dat voelt als een warm 
bad. Onze club heeft meer diepgang 
dan alleen maar die tuinen kijken.” 
MEER INFO: WWW.GAYGARDENCLUB.NL
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“Mensen worden vaak abonnee 
van het blad Groei & Bloei en 
krijgen dan de vereniging er gratis 
bij”, lacht Kitty Kolen, voorzitter 
van afdeling Tilburg. “Dat is 
voor leden vaak een verrassende 
bijkomstigheid. Wij als bestuur 
zoeken vooral samenwerking. 
Met het biodiversiteitsteam in 
gemeente Goirle organiseren we 
een voorjaarsevent met planten, 
imkers, tuinadvies en allerlei lokale 
groene initiatieven. Ook doen we 
mee aan de lokale tuinenroute 
Toffe Tuinen Tilburg. Ik maak me 
zorgen om de klimaatverandering 
en vind dat mensen hier op hun 
eigen manier aan kunnen bijdragen 
met groen en water in de tuin. Er is 
een beweging gaande waar energie 
in zit, en ik zie dat Groei & Bloei 
daar ook in mee begint te gaan. Het 
is niet meer alleen een club met 
leden die van Engelse cottagetuinen 
houden. Ikzelf werd lid toen ik 
aan een moestuin begon, met vier 
kinderen en een drukke baan was 
de moestuin mijn uitlaatklep.” 
In 2022 bestaat de afdeling 
Tilburg 125 jaar. Kitty toont een 
voorzittershamer die het 50-jarig 
bestaan memoreert. “Die gebruik 
ik niet meer hoor! Wat er wel nog 
steeds is, zijn de bomen die we 
tijdens onze jubilea doneerden 
aan de stad. Die zijn inmiddels 
monumentaal. Dit jaar plantten 
we in het nieuwe Spoorpark een 
Cornus kousa ter ere van ons 
huidige jubileum. Ook publiceerden 
we een speciale editie van ons 
ledenblad met een overzicht van 
de verenigingsgeschiedenis. In de 
archieven ontdekten we dat onze 
afdeling aan de wieg heeft gestaan 
van het groenonderwijs hier. 
Een van de vroegste activiteiten 
was het uitdelen van stekken 
van chrysanten aan de Tilburgse 

schooljeugd. In 1898 begonnen we 
met vijfhonderd stuks en dat waren 
er kort na de Tweede Wereldoorlog 
zelfs vierduizend!”
Thérèse Sparidaens, contactpersoon 
van de activiteitencommissie: 
“Via Kitty ben ik bij Groei & Bloei 
terechtgekomen. Mijn partner en ik 
kochten een huis met een grote tuin 
en ik wilde meer mensen ontmoeten 
die met tuinieren bezig waren. Ik 
heb ervaren dat mensen die van 
planten houden, van uitwisselen 
houden, die willen hun horizon 
verbreden. En met zo’n club kom 
je ook nog eens ergens. Samen met 
andere vrijwilligers maken we elk 
jaar een programma op basis van 
ideeën die we in de loop van het jaar 
verzamelen. Met ons jubileum gaan 
we natuurlijk wat speciaals doen, 
zoals een busreis naar de Floriade, 
ook in de traditie van de club, net 
als de busreis naar Arboretum 
Kalmthout. Ons programma bestaat 
verder uit een afwisselende mix 
met voor iedereen wat leuks. Iedere 
maand is er wat te doen, met 
uitzondering van juli en augustus. De 
ene keer bezoeken we een theetuin, 
of we krijgen een bomenrondleiding 
in het plaatselijke Wilhelminapark, 
laatst hadden we een lezing door 
iemand die tuinen met een spirituele 
inslag inricht.”
Kitty: “Wat ik leuk vind aan zo’n 
club mensen, is dat iedereen een 
compleet verschillende achtergrond 
heeft wat betreft opleiding en 
achtergrond, maar dat de leden 
één verbindende interesse delen. 
Sommigen met een flinke tuin 
weten juist weinig van planten 
en anderen zijn net een levende 
encyclopedie.” ♦ 
MEER INFO: TILBURG.GROEI.NL/HOME 
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‘Met zo’n club 
      kom je ook nog 
 eens ergens’
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