I E M E V A N D E RP O E L TuinierenmetColette
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Hetgevalwilechterdatikgeentuinmeerheb.
Hetisnietrampzaliggeentuinmeertehebben. Watpasernstigzou
zijn,iswanneerdetoekomstigetuin,onverschilligofdezeooitwerkelijkheidzouworden,buitenmijnbereikzouzijn.Maardat ishijniet.
Hetgeritselvan gedroogdezadeninhunpapierenzakjevormtvoldoende
voedingsbodemvoormijnfantasie.
Dit schreefColette(1873-1954)indekorteschets'FloreetPomone',
diezij in1944 tezamenmeteendrietalkorteverhalenpubliceerdeonder
detitelGigi.Colettewasopdat momenteenenzeventigjaaroudenkeek
vanuithaarParijseappartementuitopdemooiste'tuin'vanParijs,die
tevensdelaatstevandeveletuinenuithaarlevenzou zijn:deJardins
du PalaisRoyal.Doorartritisaanhuisgekluisterd,volgdeze, liggendop
haarrustbankbijhetraam,dewisselingvan deseizoenen,zoalsdiezich
voltrokindezewonderbaarlijkeoasevanrustdieligtingeklemdtussen
delawaaiigeruedeRivoliendealevendrukkeavenuede1'Operaen
deruedesPetitsChamps.Dezedoorarcadenomslotenlusthof,dienoch
eentuinnocheenstadsparkis,enwaartoenFrankrijknogeenkoning
haddemeisjesvanplezierhungunstenaanboden,isnuvooralintrek bij
deemployesvandenabijgelegenBanquedeFrance,dieergraageen
luchtjescheppentijdenshet middaguur.
LS IK EEN TUIN HAD.

In Coletteslevenzijndetuinennauwverbonden metdeverschillendegeliefdendieindeloopdertijdenhaarpadhebbengekruist.Van het
gelddat ze als beginnendschrijfster methaarC/audzne-boekenverdiende,
kochthaareersteechtgenoot,deoverspeligeMonsieurWilly,een buitenhuisvoorhaarin deFranseJura,'lesMonts-Boucons'.InLa retraite
sentimentale(1907)beschrijft zeinhetonnavolgbare zintuiglijkeensensueleproza,waarvan zijalleenhetgeheimbezat,hoezeereetbarepaddestoelenzoektindebossenrondomhethuis:
Zittendopeenfluweligtapijtvan dennennaalden,epileerikzorgvuldig
eennagelverseridderzwamdievolgeplaktzitmeteen haardosvan fijn
gras.Hijisvochtigenkoud,bepareldenzachtalshetsnuitjevan een lam,
enzoverleidelijkdatikerrauwmijntandeninzetinplaatsvanheminhet
mandjetedoen;verrukkelijk,hijsmaaktnaartruffelenaarde.

Helaasverkoopt Willyhethuisvanzijnvrouwomzijneigenschulden
tekunnen voldoen.Maarmethaarvolgendegeliefde,deimmerin mannenpakgestoken markiezindeBelbeuf,beterbekendals'Missy',loopthet
voorColette,materieelgezien,aanzienlijkbeteraf.Missydoethaarin
1910eenvillaatjeaan dekustvanBretagnecadeau,datdeschrijfster ook
nahunscheidingmagbehouden. IndetuinvanRozven,diemet louter
helmgras isbeplant,valtweinigtetuinieren,maar welinspireerde het
levenaanzeeColettetoteenschitterende impressievaneen'dagje aan
hetstrand' ('EnbaiedeSomme'):
Mooiweer.Allekinderenzijnnaarhetstrandgebrachtomcollectiefte
bruinen.Sommigenliggentebradenophetdrogezand,anderensudderen
aubain-marieindewarme,ondiepeslenken.Dejongemoeder, inde
schaduwvan deparasolvangestreeptlinnen, istotiedersverrukkinghaar
tweespruitenvolledigvergetenenzitmetgloeiendewangengeheelverdiept
ineenmysterieusromannetje,datnet alszijzelfgehuldgaatinecrukleurig
linnen.
Missywerdopgevolgddooreenbelangrijkeheermetgrotesnorrenbaard,depersmagnaatenpoliticusHenrydeJouvenel.Hierdoorverwierf
ColetteineenklapeenkasteelinMidden-Frankrijk,alsmede een herenhuisaaneenvandeParijseboulevards. Ditlaatstebeschikteovereen
fraaietuinmeteenrozenperk,eenprieeleneenkruidentuinen inspireerde
Colettetoteennieuwinitiatief:deontwikkelingvaneenlijn 'natuurlijke'
schoonheidsproducten, diezegedurendekortetijd ookzelfverkocht
in eenschoonheidssalon onderhaarschrijversnaam Colette.Deontmoetingmethaarvolgendeenlaatsteechtgenoot, dezeventienjaar jongereMauriceGoudeket,resulteerdealspoedigindeaankoopvanalweer
eenanderzomerhuis,ditmaalaan deMiddellandseZeeindebuurt van
Saint-Tropez.
'LaTreilleMuscate'(demuskaatdruivenwingerd), zoalshethuisheette,
wasomgevendooreenprachtige mediterrane tuin,diefigureertinde
openingsscene vanFloreetPomone.Hierin heeftdeikfiguur een korte
woordenwisselingmet deProvencaalsedamediedetuinverzorgtendie
hethaarverbiedtomdeenigszinsslapogendemimosastruikenvanextra
watertevoorzien.Andersdanhaarmevrouwlaatdetuinierster zich
doordergelijke'aanstelsters'nietvermurwen.Demimosastruiken,die
echteslokopszijn,hebben immersnooitgenoegendooralhet misbaar
datzemaken,nopen zehaarbovendienomdenaastgelegen tomatenplantjes, dieoprecht dorstigzijn,inhetgenieptebegieten!Hetgedragvan
dezetuinvrouwdiehaarplantenbehandelt alsbetrofheteenklaslastige
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schoolkinderen,inspireertdeikfiguur toteenreeksbespiegelingen over
deverhoudingtussen mensenplant.Zehoudt eenpleidooivoorde
rechten vandeplant,waarbijzevergelijkbareargumenten instelling
brengtalsdegenen diezichtegenwoordigopwerpen alsde verdedigers
vanderechten vanhet dier.Ookplantenhebben inhaarvisierecht op
lichtenruimte,enopdemogelijkheidomzondertoepassing van kunstgrepen inallerusttegroeienentotbloeitekomen.Opmerkelijkisdat
Colettezich inditzelfdestukduidelijkafzet tegendieschrijversdiemeer
inspiratievindenindedestructieve krachtvandenatuurdan inhaar
scheppendeenregeneratieve vermogen.'Want,'zovraagt zezichbijmondevandevertelleraf,'watisdegrootheidvanwatvergaatvergelekenbij
deeerste,aarzelende aanzettentoteenprilnieuwleven?'
Hetmogeduidelijkzijndat Coletteweinigopheeft met de'VerschrikkelijkePlantevrouw',zoalsdezegestaltekreeginArebours(1884)vande
decadenteschrijverJoris-KarlHuysmans,die,weliswaarruim twintig
jaarouder,tochookeentijdgenoot vanhaarwas.VoorColetteisen blijft
denatuurwatzealtijdalwas:geensyfilitischehoermaar eentaaieen
hardwerkende moeder:'Spreekmijlievervandeirissenin barensnood,
vandearonskelkdiesteunend haarpeperhuisvormige schedeontrolt,of
vandedikkescharlakenpapaver diehaargroene,lichtbehaardekelkbladenmeteenlichte"plop"met alhaarkrachtnaarbuitenstuwt.' Het
ligtvoordehandomindezeverschillendepersonificatiesvande'Plantemoeder eenverwijzingnaarColetteseigenmoeder tezien.Hetleven
vandezeSido(1835-1912)stond inhettekenvantweepassies:dievoor
haartalentvolleschrijvende dochter endievoorhaartuin.Dezelusthof,
bestaandeuiteenboven-eneenbenedentuin, omvatte zoweleenbloementuin alseenmoestuinengoldindeomgevingvan Saint-Sauveuren-Puisaye,Colettesgeboorteplaats, alseenbescheiden bezienswaardigheid.
VolgensJudithThurman,diein1999eenlijvigebiografievanColette
hetlichtdeedzien,vormdehetvoorbeeldvandehartstocht waarmee
Sidozichovergafaanhettuiniereneenbelangrijkedrijfveer voorColettes
latereschrijverschap. AlskindwasColettealgetroffen doorhet verschil
tussen detweegezichtenvanhaarmoeder:haar'tobberige binnenshuisgezicht'enhaar'stralendetuingezicht.'DetuinwasSido'sding,zoals
dattegenwoordigheet.Dezemaaktehethaarmogelijkomte ontsnappen
aandedrukvaneengroot,bewerkelijkhuiseneennietminderbewerkelijkeechtgenoot enditokinderschaar. 'Sido'stuingezicht,'aldus
Thurman,'werdindeloopderjarenhetlichtwaarbijColette schreef.

Hethadhaaralheelvroeglatenziendatdehuishoudelijkebeslommeringenwaarmee vrouwentekampenhebben zichnietlatenverenigen met
huncreatieve vrijheid.'
InSido(1930)heeftColetteeenprachtigportretgeschilderdvanhaar
tuinierende moeder, dieeenvoileeeuweerderdanGermaineGreeralhet
snoeien,stekkenenonkruidwiedenalsderemedie bijuitstekvooralle
overgangsklachten propageerde. Gewapendmetvergrootglas of lorgnet
beweegtSidozich,methaarneusnaardegrondgericht,tussen degeraniums,fuchsia's, miniatuurrozen,bonenstaken enkroppen sla.Net
alsvoordevertelster uitFloreetPomonezijnbloemenvoorhaarniet aan
dedoodgerelateerd,maar aanhetleven.Dateenpeutereenvanhaarmet
zorgopgekweekte bloemeninzijnknuistjes vermorzelt,deerthaarniet.
Maarzeweigerthaarrozenaftestaanvoordebegrafenis vaneen dorpsgenoot: 'Niemandheeft mijn rozenertoeveroordeeldopdezelfde dagte
sterven alsmeneerEnfert.'RozenzijngeenweduwenuitIndia,vindtSido,
zoalszeerookoptegenisomzeafteplukkentermeerdereglorievande
HeiligeMaagd.
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Net alsi nhaar anderewerkgeeft Coletteeri nSido blijkv a n een ongelooflijk scherp ontwikkeld gevoelvoorhet detailtebezitten. Liefdevol
beschrijft zehet meetlint dat haar moeder gebruikto m dejuiste afstand
tussen dejonge plantjes i nhet slabedtebepalen, ofde oplettendheid
waarmee zedegedragingen vankatten enanderedierenobserveert. Sido
heeft geen K N M I n o d i go m teweten ofereen strengewinteri n aantocht
is.A l s zezietdat haar uienmaar liefstdrierokkendragen, de eekhoorns
extranoten inslaanendekat zijnvoorpootjes samenvouwt tot een mofje,
weet zedat het tijd iso mdewaterpomp aftedekken met een d i k k elaag
stro.E nwanneer i nhet vroegevoorjaar deaardenogzwart is,leert ze
haar dochter deverschillendezaden teherkennen diei nhet verborgene
bezig zijn teontkiemen.D enunognauwelijkszichtbare,groene stipjes
zullenweldrauitgroeientot ontelbare toefjes lelietjes-van-dalen, 'waarvan
debloemenoortjes hebben dielijken opdievanjonge hazen'.
Het blijft natuurlijkdevraagi nhoeverre Sidozoalszevoortleeft i n het
werkv a nhaar dochter, een levensgetrouwe kopievormtvandeze Franse
dorpsvrouwuithet m i d d e nvandenegentiende eeuw,dieuithaar twee
huwelijken,behalvehaar oogappelColette,nogdrieanderekinderen
had.U i t deverzamelingbrievenaanhaar dochter, diei n1984bijdeFranseuitgeverijdes femmesverscheen,komtinderdaad het beeldnaar voren
van een moeder diehaar minetcheri,zoalszehaar brievensteevast begint,
geheelwastoegewijden diealsgeen ander gei'nteresseerdwasi n de
glanzende carrierev a nhaarjongste telg.Opmerkelijk isalevenzeer haar
ruimdenkendheidten aanzienvanhet tochweinigconventioneleliefdeslevenv a nhaar schrijvendedochter:vaderfiguren, piepjonge minnaars,
lesbiennes, het isSidoo m het evenzolanghaarjoyau-tout-en-or,

haar

goudglanzende juweeltje,maar gelukkig is.M a a r overhaar bijzondere
relatietot haar t u i nk o m e nweuitdezebrievenweinig ofniets te weten,
dit i ntegenstellingtot develefamilieverwikkelingen waarover i nextensowordtuitgeweid.D eechte Sido,zolijkt het wel,wasm i n d e rvaaki n de
gelegenheido mhaar stralende tuingezichtop tezetten dan haar schrijvende dochter, alsmede latere generaties feministisch angehauchte wetenschapsters, onshebben willen doengeloven.
Restons nogeenlaatstevraag:wasColette,diezoveelbevlogenpagina'saan deverrukkingenvanhet spitten,het stekken,het enten en het
schoffelen wijdde,ook zelfeen t u i n v r o u wi nhart en nieren? 'Jazeker,'
zegtbiografe JudithT h u r m a n ,'deelsdoor toedoen v a n Sidowerdze
nooit een professionele huisvrouw,maar zewaswel een gepassioneerd
tuinierster.' Thurmans stelligheidwordtechter gelogenstraft doorde sa-

menstellersvanhet prachtiggeillustreerdeboekJardins d'ecrivains (1998).
In het hoofdstuk over Colettegaan deschrijverservan, Jose Cabanis en
Georges Herscher,uitvoerigi nop deverschillendetuinen diede schrijfsteri nhaarlevenheeft bezeten. In Saint-Tropezontmoetten zijEtienne
Astegiano,deinmiddelshoogbejaarde, voormaligetuinman vanColette.
D e tuinvrouwuitFloreetPomone wasdus i nwerkelijkheid een m a n .
M a a r dat isniet de enigeverrassingdieditfraaie fotoboek voorde Colettefans i npettoheeft. Want opde vraag ofColette zelfookvan tuinieren
hield,schatertAstegianohetuit:
Colette een tuinierster?! Ikgeloof dat ikhaar nooit een snoeischaar heb
zien vasthouden. Welnee, daar hadzehelemaal geentijd voor!Een groot
gedeeltevan dedag besteeddeze aan hetschrijven. Louise hielp meweleens,
ofPauline, het dienstmeisje, datde bloemen voorde boeketten plukte:
canna's, lelies,zinnia's, cosmea's,margrieten, anemonen, anjers, rozen.Er
waren bloemen voorelk seizoen.
'Maar Etienne,'zei zedan tegen me, 'laten wenietvergetendateen tuin
ons ook ietsteetenmoetverschaffen.'En ikzorgdeervoor dateropdeze
zandigegrond nakorte tijdook aubergines tomaten, courgettes, sperzieboontjes,Spaansepepers en allerlei Provencaalse kruiden groeiden. En
wanneer Colette weernaar Parijs was teruggekeerd,dan hadden wij de opdracht om haar kistjesgroente testuren. Inhetseizoendedenwedaar dan
eentuiltje anjersbij.
Hoe teleurstellendook,de onthullingvandetuinman vormt wel weer
een aardige a a n v u l l i n g op een ander, minstens even fraai fotoboek, getiteld Colettegourmande (1990),waarinwede schrijfster veelenvaak zien
eten, maar haarook i ndekeuken bezigzien.M e tophaargezicht een
u i t d r u k k i n gvan oppersteconcentratie snijdt zepreien en worteltjes. E r
isgeen twijfel mogelijk: ditisgroenteuiteigent u i ndie,tot wasdom gekomen i nSaint-Tropez,h u n apotheosezullen beleven i neen Parijse
pot-au-feu. Z oblijft uiteindelijktocheenlaatsteillusiebewaard: Colette
had misschiengeen groene vingersmaar zek o nwellekkerkoken!
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