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Veel mensen willen iets goeds doen.
Deze week: werken op de wijngaard.
Tekst�Sanneke�van�Hassel
Foto�Folkert�Koelewijn

M
et een krat druiventrossen loopt Katri-
na Tulen (64) op haar wandelschoenen
langs rijen wijnstokken. In de herfst-
zon zijn 25 plukkers met kleine snoei-

schaartjes bezig de witte druiven te oogsten. Vo-
gels fluiten, verderop ronkt een tractor.

Oogstdag op Wagenings Wijngoed. „Veel men-
sen bieden zich aan om te helpen plukken, maar
vandaag hebben we genoeg vaste vrijwilligers”,
zegt Tulen. „Het plukken is de kroon op ons
we r k .”

Ze wijst op de gave trossen tussen het verkleu-
rende blad: „Het was een goed jaar, warm, geen
schimmels of meeldauw.”

Als een volleerd wijnboer spreekt ze over hun
grote vijand de suzuki-fruitvlieg, groenbemesters
en de druivensoorten die hier groeien. „Maar een
wijngaardenier ben ik niet”, zegt ze. „We hadden
een goede in dienst, maar die konden we niet lan-
ger betalen. De marges zijn klein. Behalve uit
wijnverkoop hebben we inkomsten uit onder an-

dere zomeropenstellingen en proeverijen.”
Tulen is bestuurslid van de stichting die het

wijngoed beheert. „Ik zorg voor de vrijwilligers en
het contact tussen hen en het bestuur.” Een halve
dag in de week kost dat, en dan gaat ze nog een
halve tot een hele dag op het wijngoed snoeien,
palen vervangen, ranken opbinden of gastvrouw
zijn.

„Ik werkte lang in het boekenvak, onder andere
bij een grote Amerikaanse uitgever. Verbinding
tussen verschillende partijen was daar mijn
kracht. Ik kijk wat nodig is om het samen voor el-
kaar te krijgen.”

Tijd voor het gezamenlijk koffiedrinken onder
de overkapping. Tulen gaat rond met een vers-
houddoos met kano’s en gevulde koeken. Voorzit-
ter Guido Hoomans (63) heeft vrij genomen van
zijn werk als manager bij het UWV. „Dit is voor mij
zingev ing.” Tulen: „Tijdens corona was dit onbe-
taalbaar. Het was voor iedereen een verademing
om hier te zijn.” Zestigplussers kletsen met jonge

Geef aandacht,
dan gaat het
g ro e i e n
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O p de derde dag dat
Willem van huis
was om te werken,
zat ik op de bank in
de woonkamer ter-
wijl de kinderen

rondslierden, even verveeld als ik,
maar gelaten in hun indolentie, zoals
kinderen eigenlijk altijd hun lot ac-
cepteren bij gebrek aan perspectief
op andere werelden.

Buiten trommelde de regen op het
raam. Binnen stond de verwarming
uit. De resten van ons avondmaal la-
gen op en onder de tafel. We hadden
nog een uur stuk te slaan voor bed-
tijd.

Ik had ‘G a ng s t a’s Paradise’ a a nge -
slingerd en zong gedachteloos mee,
even fonetisch als in groep acht. Asa-
wak inevalley in the shadowofdef.

Had ik al met iemand gedeeld dat
Coolio dood was? „E z r a”, zei ik, „de
meneer die dit liedje zingt is dood.”
„O h”, zei hij staccato, zonder op te
kijken van zijn Donald Duck. „Wa t
een verschrikkelijk nieuws.”

Ik dacht opeens aan een trui die ik
een vrouw in de supermarkt had zien
dragen. ‘Fuck the Patriarchy’ s to n d
er in grote letters op. Truien zijn van
alles, maar zelden indrukwekkend.
Misschien moest feminisme wat ijzi-
ger worden, dacht ik. Wat ijziger en
daarmee ook wat enger.

Op dat moment stond baby Cléo
opeens los, de kromme korte pootjes
een beetje bibberig, de bolle buik
vooruit. „TOTO”, zei ze heel hard,
haar rode lippen rond. Ze schrok er
zelf van en viel achterover, boven op
haar broertje Kaas, de middelste, de-
gene tussen wal en schip, die on-
middellijk, hij zal ook eens een
gelegenheid aan zich voorbij la-
ten gaan, begon te krijsen en zich
voorover in mijn armen stortte.

Coz I been blasting and laug-
hing so long det IEVE MA MAMA
think det memind is gong.

Ik veegde snot en tranen van mijn
mouw. „Zullen we dansen jongens?”
vroeg ik, vaak het laatste station voor
ik ze de trap op kon jagen. „Wist jij
dat de nichtjes van Katrien al in
groep acht zitten?” stelde Ezra als
wedervraag. „Vet oud”, mompelde
hij er bezorgd achteraan. Ik zette ‘Jig-
gle Jiggle’ op, een TikTok-hit van
maanden geleden die eindelijk ons
huishouden had bereikt. Kleine kin-
deren zijn zo onhip dat het pijn doet.
Ezra was laatst over avocado’s be-
go n n e n .

We bewogen alle vier op de mu-
ziek. Ezra deed iets fabuleus met z’n
heupen. Kaas begon zichzelf her-
haaldelijk voorover in de bankkus-
sens te werpen, en dan niet eens op
de maat. Cléo twerkte terwijl ze met
twee knuisten op een stoel sloeg.

Ik dacht aan geprivilegieerde jour-
nalisten die een paar jaar geleden
voor zichzelf hebben bedacht dat ze
helemaal oké zijn, als ze in ieder stuk
maar de disclaimer gebruiken dat ze
geprivilegieerd zijn. Daarna dacht ik
aan de kleindochters van Remco
Campert, die influencers zijn. Een
van de twee heeft haar dikke wenk-
brauwen recht omhoog gekamd, als
een sater.

Ik zette de muziek uit. „Naar boven,
m a k ke r s ”, zei ik. Onmiddellijk begon
het slierten weer, op de grond, onder-
steboven op de bank. „M a h a a a a m”,
zei Ezra zacht zeurderig, als een ijle
prelude op de puberteit. „B edtijd,
s n u r ke l b u r ke l s ”, zei ik, op mijn beurt
de toon van hun vader imiterend.
Traag als een woestijnkaravaan be-
gon de tocht naar de slaapkamers.

Onderweg dacht ik aan hoe nie-
mand er meer een consequente mo-
raal op na lijkt te houden, ondanks al
dat getut over ‘wo k i e s ’. Pakken wat
je pakken kan, ik zag het overal ge-
b e u re n .

Nog twee dagen alleen, dacht ik.
Minute after minute. Hour after hour.

Ik veegde snot en tranen
van mijn mouw. ‘Zullen we

dansen jongens?’
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managers van start-ups. „En soms hebben we
mensen met een burn-out. Of een bodemonder-
zoeker van de Wageningse universiteit.”

Ze doet het dus niet voor de wijn? Tulen lacht.
Andere bestuursleden zijn vinoloog, maar ver-
wacht van haar geen referaat over hun Regent, Cu-
vée of Bergparel. Het gaat er vooral om deze magi-
sche, 2,3 hectare grote plek aan de bosrand bij
landgoed De Dorskamp te behouden. Onder de
honderden wijngaarden in Nederland is dit een
van de handjevol biologische. „Het is zo mooi hier
en zo rustig. Je bent buiten bezig, verbonden met
de seizoenen.” Feller: „Ik vind het belangrijk dat
in Europa de landbouw verandert. Ik wil geen gif
in de aarde spuiten en de grond uitputten.”

Haar man, een boerenzoon en vandaag druiven-
plukker: „Je moet de mensen wel blijven voeden.”

Tulen: „Het is waar, dit is heel arbeidsintensief.
Maar dat wil niet zeggen dat wij geen voortrek-
kersrol kunnen vervullen. Als je ergens aandacht
aan geeft, gaat het groeien.”


