
Als ik Caroline Bolscher in de kas 
ontdek, heeft zij geen oog voor mij. 
Uiterst geconcentreerd steekt zij de 
punt van een mes in een zak zaad 
van eikenbladsla. Op het lemmet drie 
minuscule bruine zaadjes, zo klein dat 

ze bijna wegwaaien in de wind. Die deponeert zij in de aarde, in 
één van meer dan honderd bakjes. Opnieuw een mespuntje. Als 
ik haar groet, kijkt Caroline verrast op, alsof zij uit een meditatie 
wordt gewekt. En dat klopt ook wel enigszins: “Dit vergt veel 
aandacht en daarom is het één van mijn lievelingswerkjes.  
Ik houd van precisiewerk, meer dan van schoffelen, snoeien  
of boontjes plukken. En daar houdt hovenier Gerrit Molenkamp 
rekening mee als hij het werk onder ons verdeelt.”

Engelengeduld
Caroline en echtgenoot Jan Bolscher zijn twee van de bijna dertig 
vrijwilligers die op woensdag- of vrijdagmiddag werken in de 
moestuin van Twickel. De ploeg bestaat uit mannen en vrouwen, 
bezig vanaf eind februari tot eind november. De meesten zijn 
met pensioen, maar er zijn recent ook jongere vrijwilligers 

bijgekomen. Groene vingers zijn niet echt noodzakelijk;  
het is de liefde voor de tuin die hen verbindt. Als de vrijwilligers 
er niet zouden zijn, zou de moestuin in zijn huidige vorm niet 
kunnen bestaan: de gevarieerde indeling met diagonale lijnen 
van allerlei groenten, afgewisseld met bloeiende planten en 
kruiden; de hoge artisjokken, de stokken met paarse boontjes  
en andere bijzondere soorten als wilde spinazie of pastinaken;  
de leibomen met fruit tegen de oude muren… 

De moestuin, die in de jaren negentig onder leiding van tuinbaas 
Hans Hondebrink na jaren van verwaarlozing een nieuw leven 
kreeg, is historisch verantwoord en het werk is ook zoals vroeger. 
Dat betekent dat de tuin heel arbeidsintensief is. Geen machines 
maar mensen doen het werk. Het is soms zwaar -spitten- of  
een kwestie van engelengeduld -onkruid verwijderen, steeds 
weer opnieuw. 

Waarom doen Caroline en Jan dit vrijwilligerswerk?  
Jan: “Wij hadden altijd een moestuin, maar bij ons nieuwe 
huis in Almelo aten de konijntjes uit het aangrenzende park 
alles op. Weg met de moestuin, dus. In 2002 stopte ik als 

psychotherapeut en hoorde ik dat Twickel tuinvrijwilligers  
zocht. Sindsdien ben ik hier bijna elke vrijdag. Als boerenzoon  
is het mijn lust en leven om in de tuin te werken.”

Toen Caroline twee jaar later haar baan als reclasserings-
ambtenaar beëindigde, gingen zij voortaan samen naar Delden. 
“Het werk geeft ons structuur en het is fijn om collega’s te 
hebben. Wij delen met z’n allen de moestuinidentiteit. We voelen 
ons deel van de grote Twickelfamilie maar als tuinvrijwilligers 
voelen wij de liefde voor de moestuin heel sterk. We werken 
ook wel in de siertuin van het kasteel maar groente zaaien en 
verspenen in de oude kassen en vervolgens na weken groei het 
resultaat zien, blijft bijzonder. En wat is lekkerder dan verse sla?”

Bestrijdingsmiddelen komen de tuin niet in. Last van muizen? 
Dan worden er valletjes gezet. Een luizenplaag? Amerikaanse 
lieveheersbeestjes worden besteld die een koningsmaal wacht. 
Of er worden planten naast elkaar gezet die elkaar helpen  
om geen ziektes te krijgen. Wortels en uien vormen zo’n sterk 
koppel bijvoorbeeld.

Houten pinnen
Half drie: de klok wordt geluid. Iedereen loopt naar het houten 
moeshoes. Daar schenkt Gerrit Molenkamp thee en koffie 
voor het ploegje vrijwilligers. Timmerman Ton Jannink schuift 
ook aan. Hij bouwt een nieuwe werkplaats voor de moestuin. 
Kasteelbewoner en architect Roderik zu Castell-Rüdenhausen 
ontwierp een multifunctionele ruimte die een aantal oude 
gebouwtjes vervangt. Er komt plek voor toiletten; opslag van 
potten en gereedschap; wasbakken om groente te wassen; een 
werkbank; een overdekte markt. Douglassparren van het eigen 

landgoed vormen het bouwmateriaal, het hout wordt aan elkaar 
gezet met houten pinnen. Ton zegt dat het voor een timmerman 
heel mooi werk is om te doen. Hij verwacht dat het gebouw in 
september klaar is. Zoals gepland ruim voor de Moestuindag. 
Dat feestelijke evenement is er dit jaar vanwege de coronaregels 
echter niet. Dat vindt Caroline jammer. Zij is sinds een paar jaar 
de heks bij dat evenement. “De kinderen schminken, samen 
roeren in de brouwketel, hen uitnodigen om op de bezemsteel 
een stukje te vliegen. Ik vind dat het allerleukste van de 
Moestuindag.” Jan verheugt zich altijd op het samenstellen 
van boeketten. Caroline: “Hij stelt prachtige bossen met een 
natuurlijke uitstraling samen. Mensen komen speciaal voor  
hem. Als ik thuis een boeket heb geschikt, zie ik hem soms een 
tak verschuiven. Echt waar, het wordt er altijd beter van.”

Frambramen
Inmiddels is vrijwilliger Jos van den Oever begonnen met het 
uitdelen van verjaardagstaart: eierschuim uit de oven, met 
slagroom en verse frambramen -een kruising van framboos en 
braam- uit de moestuin. Gerrit schenkt nog eens bij en Ger Mikx 
schuift aan. Zij doet vaak de verkoop op vrijdagmiddag. Ook op 
woensdagmiddag kan iedereen overigens verse groente kopen. 
Ger begon als de allereerste tuinvrijwilliger in 1995, samen 
met Gerrit Siemerink die overleden is. Na 25 jaar is Ger nog vol 
enthousiasme. Ze verkoopt mij bijzondere bietjes die een witte 
binnenkant met roze spiralen hebben.

Bij het weggaan loop ik nog even langs Caroline: voorover-
gebogen deponeert zij weer slazaadjes in de aarde. “Weet 
je waarom wij hier allemaal zo graag zijn? We voelen ons 
gewaardeerd door Twickel. Dát houdt ons zo gemotiveerd.”
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De identiteit  
van de moestuin

Een nieuwe werkplaats en een gesprek met twee bevlogen 
tuinvrijwilligers. Het is aanleiding om de moestuin te bezoeken. 
Binnen de kortste keren zit ik met de hele ploeg taart te eten en 
te bespreken hoe lekker verse sla is.

Het nieuwe moestuingebouw. (foto’s: Piet Brummer)

Jan Bolscher stelt het liefst bloemenboeketten samen. 

Caroline Bolscher: “Ik houd van precisiewerk.”

Caroline Bolscher, Ger Mikx, Jan Bolscher en Harry Arkink.
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