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Woest won van keurig
Een boek en een expositie
in Tresoar in Leeuwarden
geven een andere kijk op
het fameuze park in
Vestdijks roman De
koperen tuin.

Schets voor de koepel in de Prinsentuin door Roodbaard (1842).

Presentatietekening van Prinsentuin door Roodbaard (1842).

Brug met verdwenen koepel in de Prinsentuin (1892).

Door Kester Freriks
Een dalkrater, slingerende wegen en
zelfs een ‘geitenpaadje tussen woest
en moedwillig stekelende rotspunten’: deze kwalificaties komen we tegen in de befaamde roman De koperen
tuin (1950) van Simon Vestdijk.
Het ‘koper’ uit de titel slaat zowel op
de koperkleurige bomen die in de
herfst in de Prinsentuin van Leeuwarden staan als de koperblazers die
er klinken in de muziektent. De auteur noemt de stad ‘W...’, maar iedereen weet dat het over de Friese hoofdstad Leeuwarden gaat. Tot op de dag
van vandaag bevindt zich in het wandelpark aan de noordzijde van de
binnenstad het etablissement De Koperen Tuin.
Een boek, gelijktijdig verschenen
met een expositie in Tresoar, het
Fries Historisch en Letterkundig
centrum, in Leeuwarden, geeft een
andere kijk op Vestdijks fameuze
tuin. Boek en tentoonstelling, getiteld Roodbaards Rijkdom– Landschapsparken Noord-Nederland 1800-1850, belichten de negentiende eeuwse hovenier, portretschilder, tuin- en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Hij was, in 1820,
verantwoordelijk voor de grillige
aanleg van de Prinsentuin waar Vestdijk zijn inspiratie opdeed.
Landschapsarchitect Els van der
Laan-Meijer en architectuurhistoricus Willemieke Ottens geven op
grond van nooit eerder onderzocht
archiefmateriaal een overzicht van
de tientallen adellijke buitenplaatsen, stedelijke wandelparken en aristocratische tuinen die ontworpen
zijn door Roodbaard. Deze zoon van
een hovenier werd geboren in Assen
en bracht een groot deel van zijn leven in Leeuwarden door. Hij gaf met
behulp van slingerende wandelpaden, verre zichtlijnen en vloeiende

Prinsentuin anno nu. Foto Haye Bijlstra
vijverpartijen het noordelijke, vlakke Nederlandse landschap een nieuwe dimensie. Hij veranderde de formele Franse tuinmode met geometrische lijnen en strakke vormen in
een romantische tuinaanleg met
houten bruggen, on-Hollandse
glooiingen en dramatische licht- en
donkerpartijen. Dit volgens Engelse
opvattingen, waarin de wildernis en
het woeste het winnen van het keurig
rechte. In Roodbaards tijd kwamen
wandelparken in zwang. Zijn ontwerpen speelden daar subtiel, soms
zelfs frivool op in. In Leeuwarden en
tal van andere steden werden de
scherpe, bakstenen hoeken van de
bolwerken, de verdedigingswerken,
gesloopt. Daarvoor in de plaats kwamen parken ter verpozing.
Op de vloer van het Tresoar is een
replica van een reusachtige kaart van
de drie noordelijke provincies uit de
negentiende eeuw neergelegd. De
bezoeker kan eroverheen lopen en de
147 gemarkeerde tuinen van Roodbaard terugvinden. Nu alle landschapsparken en tuinen zo nauwkeurig zijn getraceerd, valt op dat het
grootste deel ervan aan de zuidkant
van het zeekleigebied ligt, op de

overgang naar veen en zand, ongeveer evenwijdig aan de Waddenkust.
Feitelijk is het een uitgestrekte lustwarande, misschien een toekomstige
Roodbaard Route, lopend van de Engelse Tuin in het bolwerk van Harlingen in het uiterste westen tot Huis te
Wedde in het oostelijke Winschoten.
Architect Roodbaard uitte zich
niet alleen in groots aangelegde tuinen, ook was hij een begenadigd tekenaar. In Tresoar kun je ontwerpschetsen en presentaties zien, uitgevoerd in dezelfde vloeiende vormen
als de tuinen. Het lijken abstracte
kunstwerken. Het boek is een hommage aan Roodbaard. Het is verrassend te lezen dat Roodbaard in de
toelichting bij zijn ontwerpen
schrijft over „wilde kastanjes” en
schakeringen van „licht en donker”,
waarmee hij park en tuin verrijkte.
Net als bij Vestdijks Koperen Tuin,
dwaal je na het lezen met een andere
blik door het stadssieraad van Leeuwarden.
E. Van der Laan-Meijer en W. Ottens:
Roodbaards Rijkdom. Uitg. Bonas
Tresoar, Boterhoek, Leeuwarden. T/m
19/1. Inl: tresoar.nl
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De oude Obama
H
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Krentenbol
Omdat ik nogal laat klaar was met
een zitting kwam ik pas om 15.00
uur hongerig aan bij onze ‘lunchcorner’.De counters waren keurig
opgeruimd, maar op het aanrecht
achter de counter stond de rieten
mand met verpakte krentenbollen.
Dus wil ik een melk afrekenen
en vraag ik aan de man achter de
kassa: „Mag ik een krentenbol?”
Hij antwoordt: „Nee.”

Ongelovig kijk ik de man een
poosje aan, totdat hij een wenkbrauw optrekt. Dus zeg ik: „Ik
wacht gewoon totdat u gaat lachen, want dit is natuurlijk een
grap.”
Zegt hij: „Nee hoor. Anders heb
ik morgen te weinig krentenbollen.”

Susanne Gaertman

et was geen slechte nacht als je
een zwak had voor Obama. Hij
mag als president enigszins zijn tegengevallen, je ziet hem toch als een
soort schoonzoon over wie je geen
kwaad woord wilt horen.
Na dat eerste verloren debat met
Mitt Romney was er alle reden voor
bezorgdheid. Hij leek afwezig, alsof
hij er geen zin meer in had omdat
het hem allemaal te veel was geworden. Misschien had hij een boekje
van Nescio gelezen en zich afgevraagd waarom hij zich druk maakte. „En zoo gaat alles z’n gangetje en
wee hem die vraagt: Waarom?”
Een gemakkelijke avond was het
niet, noch voor Obama, noch voor de
mensen die op hem vertrouwden.
Hoewel hij voortdurend een lichte
voorsprong had, bleef ik ongerust
zolang het om de exit polls ging.
Zouden ze zich niet kunnen vergissen, daar bij CN N – nog altijd hét tvstation voor ons Europeanen bij zulke gebeurtenissen, hoezeer ze bij de
NOS ook hun best deden?
Ademloos van bewondering heb
ik naar John King zitten kijken, de
presentator van CNN die op het touchscreen de stand van zaken bijhield. Vliegensvlug schakelde hij
van de ene staat naar het andere district, alsmaar wijzend en rekenend.
Hij ging er zozeer in op dat de oude
Wolf Blitzer, de centrale presentator,
minder de blits kon maken dan hem

lief was. Naarmate de nacht vorderde, kwam King steeds meer onder
druk te staan. Hij moest op grond
van incomplete gegevens vergaande
voorspellingen doen, maar hij deed
ze, zonder met de ogen te knipperen. In het Republikeinse kamp
groeiden bezwaren, men vocht de
voorspellingen voor Ohio en Florida
aan, maar King volhardde koel en
zelfverzekerd in zijn analyse: Romney moest zich zorgen maken, Obama was aan de winnende hand.

Het lange wachten
was niet vergeefs
Stel dat King het verkeerd had gezien – het zou hem zijn baan hebben
gekost. Bij Blitzer voelde ik de onzekerheid; tientallen keren verzekerde
hij de kijker dat het om voorlopige
uitslagen ging en dat nog alles mogelijk was.
Een schitterende vondst van CN N
was de inkleuring van het Empire
State Building in New York via de
verlichting: blauw voor Obama,
rood voor Romney. Eerst had de rode gloed de overhand, maar geleidelijk nam het blauw van Obama het
over.
Romney wachtte zo lang mogelijk

met het toegeven van zijn nederlaag. Het was hem en zijn staf niet
kwalijk te nemen. Zo’n wedstrijd
speel je, normaal gesproken, maar
één keer in je leven. Mag je dan zekerheid krijgen over je nederlaag?
Zijn dankwoord was waardig, hier
sprak iemand die zijn nederlaag kon
verdragen. Hij bleef er zelfs bij lachen, samen met zijn familieleden,
al zal dat eerder een masker zijn geweest om het verdriet te verbergen.
En toen kwam Obama. We hadden er lang op moeten wachten, tot
in de vroege morgen, maar we kregen er iets voor terug: de oude Obama, de Obama die we vier jaar geleden leerden kennen als een eloquente, bevlogen spreker, maar die langzaam leek weg te zinken onder de
reusachtige last van zijn taak.
Wat ’n speech!
Zelfs de humor vergat hij niet. „Ik
ben trots op jullie”, zei hij tegen zijn
gezin, „maar één hond is wel genoeg.”
Je kunt zo’n toespraak retoriek
noemen, en dat was het óók, maar
tegelijk was het een overtuigende
poging om de kiezers het vertrouwen in de politiek terug te geven. Iedereen betrok hij er met name bij,
hetero of gay, Amerika moest voor
allen open staan, ook voor ‘die immigrantendochter’.
Dat zou ik nou ook wel eens van
onze premier willen horen.

