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De tuin nodigt veel wetenschappers uit tot 

wandelen, observeren en genieten. Enkele 

nieuwsgierigen komen er bloemen bekijken, 

kruiden ruiken en namen van planten opzoeken.  

De belangenbehartigers en politici die er rond-

lopen kijken heel anders naar de tuin; zij zijn 

geïnteresseerd in wat de tuin opbrengt en vooral 

wat ie kost en wie er wat over te zeggen heeft. De 

oude of zieke werknemer geniet van de hortus  

waar hij na de gedane arbeid in het zonnetje of juist 

in de schaduw kan zitten of op het mooie terras te 

midden van exotische kuipplanten.

Dit bos van werken staat vol met bomen, struiken, 

bijzondere planten, grassen en ook schimmels en 

paddenstoelen. De bomen hebben allemaal hun 

eigen kenmerkende omvang, kleurenpracht, 

vruchten etc. De namen van de bomen en struiken 

zijn soms oer-Hollands en af en toe komen we ook 

een exoot tegen. Een van de oudste struiken is de 

‘Morbus’, ook wel ‘Ziektewet’ genoemd, je zag ‘m 

al vanaf de oprichting van de hortus – ruim honderd 

jaar geleden - overal weelderig groeien tot hij zo’n 

Veel Nederlanders die te maken krijgen met sociale zekerheid zeggen 

dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Misschien moet je 

daarom ook eerst de bomen wat beter kennen en erachter komen dat 

we te maken hebben met een sterk gecultiveerde hortus botanicus. 

Hortus botanicus van 
Mens Werk en Inkomen
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twintig jaar geleden door de hortusdirecteur flink 

werd gesnoeid en gespleten. Maar door zijn 

onuitroeibare wortelstelsel steekt hij nu toch weer 

de kop op in de verschillende private tuintjes van de 

buren. De praefectus horti, de heer Kamp, besloot 

toen ‘BeZaVa’ takjes te enten op de Ziektewetstruik, 

maar zijn opvolger vergat de wilde twijgen te ver-

wijderen; deze onttrekken nu de voedingsstoffen 

aan de andere twijgen. 

Het WW-perkje is in het midden van de vorige 

eeuw aangelegd door hovenier Veldkamp en de 

kenmerkende AOW-hoekjes met zeer langzaam 

groeiende struiken is bedacht door Drees. Het 

WAO-gazon zit door een tekort aan zon nu onder 

het mos en is inmiddels flink omgeploegd, met 

daarnaast een nieuw klein perceel ingezaaid met 

WIA-zaad.

Hollandse polderboom
Directeur Kok was het meest trots op de sociale-

zekerheidsstam van de Hollandse polderboom die 

eind jaren negentig door vele Europese leiders werd 

bewonderd. Inmiddels blijkt de stam minder goed 

tegen houtrot bestand te zijn dan men dacht. Vele 

boomchirurgen uit SER-land vragen zich nu af of en 

hoe de boom in leven kan worden gehouden.

De goede hortus gaat wel met z’n tijd mee. Zo staat 

er sinds de jaren negentig een exemplaar van de 

‘employability’, een klimplant die het goed doet in 

een omgeving met veel eigen verantwoordelijkheid. 

Even verderop beland je in de ‘integraalgezond-

heidsmanagementstruik’, een broedplek voor rare 

vogels. De beroemde hortulanus Ilmarinen1 schonk 

een Finse WAI ‘werkvermogensboom’ die je tot in 

de hemel kunt laten groeien. Het WAI-hout van de 

boom wordt goed verkocht; voor menig tuinier is 

dat inmiddels booming business. De jongste aan-

winst is een ensemble van ‘duurzame inzetbaarheid’ 

met daarnaast een ranke ‘vitaliteit’ en daaronder een 

echte UBOS, een ‘bevlogenheidschaal’ waarin de 

vogeltjes zich kunnen wassen. Volgens cynici zijn 

deze moderne zaken een soort mangroves die het 

vooral van luchtwortels moeten hebben. Ook komen 

er dikwijls oudere hondjes langs die graag even 

tegen een van deze nieuwe bomen willen plassen. 

‘De boom die op zijn kop staat’
Helemaal achterin de tuin staat nog een bijzondere 

boom die men weer in ere wil herstellen. Door zijn 

vorm lijkt hij op de baobab oftewel ‘de boom die  

op zijn kop staat’. Volgens een legende is de boom 

voor straf door de goden uit de hemel op de aarde 

gegooid en op zijn kop terechtgekomen. Daardoor 

lijkt het alsof de wortels in de lucht steken (en de 

kruin in de grond staat). De bomen kunnen erg oud 

worden. In Nederland is deze boom bekend onder 

de eeuwenoude naam ‘eigen verantwoordelijkheid’. 

Het is niet altijd zo vredig in de Nederlandse hortus. 

We zijn soms jarenlang in de wolken van de mooi 

aangelegde tuin en genieten van een welverdiend 

zacht briesje, en dan trekt er plotseling een hagelbui 

over, de bliksem slaat in. En als de wind dan uit het 

oosten komt, kan het snoeihard waaien en dan knapt 

er wel eens een tak van een boom of in het ergste 

geval wordt zo’n boom volledig ontworteld. De 

sporen van deze ingrijpende veranderingen zijn nog 

jaren zichtbaar en worden langzaam opgenomen 

(verteerd) door micro- en nano-organismen.  

Menig zwam en schimmel zorgt ervoor dat wij  

ons verwonderen over de mooie paddenstoelen  

die dat weer oplevert. 

1. Professor J. Ilmarinen, Finse wetenschapper die vooral  
bekend is geworden door onderzoek naar werkvermogen  
van werknemers en de ontwikkeling van een meetinstrument, 
de Workability Index (WAI, 2005).


