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Rozen en kamperfoelie
Wanneer ik mijn kamperfoelie schilder, denk ik aan 
de beroemde tuinvrouw en schrijfster Vita Sackville 
West. Zij hield van een weelderige, romantische 
tuin. In tegenstelling tot haar man (Harold 
Nicolson) die van rechte assen en symmetrie in hun 
tuin hield. De combinatie was uniek. Samen koch-
ten, restaureerden en creëerden ze een van de 
mooiste tuinen van Engeland, Sissinghurst Castle. 
Vita experimenteerde met goedkope mengsels van 
de supermarkt, wisselde stekjes uit met vrienden 
en ontdekte de schoonheid van heesterrozen. “Mijn 
voorliefde voor weelderigheid en gulheid in de tuin 
hoort bij mijn filosofie. Ik verafschuw alles wat 
vrekkig en kleingeestig is.” Ze hield er een onor-
thodoxe levenswijze op na, was biseksueel en had 
vele heftige liefdesrelaties met vrouwen, onder wie 
schrijfster Virginia Woolf. Ook haar man was
biseksueel en had relaties buiten hun huwelijk. 
Toch voelde Vita ook altijd een diepe verbonden-
heid met haar man die politicus en schrijver was. 
Samen kregen ze twee zonen. Vita schreef in de
torenkamer van Sissinghurst vele romans en een 
omvangrijk dichterlijk oeuvre. In de loop der jaren 
stopten Vita en haar man bijna alle inkomsten uit 
hun werk als schrijvers in Sissinghurst. In 1953 
kwam Koningin Elisabeth II op de thee, toen de tuin 
al vijftien jaar open was voor het publiek. De toe-
stroom van bezoekers zorgde voor een aanzienlijke 
bron van inkomsten. Jaarlijks komen er nu 200.000 
mensen en vooral de witte tuin is van een ongeloof-
lijke schoonheid. Als u de tuin gaat bezoeken,
vergeet dan niet de naam van uw favoriete rozen te 
noteren, want die zijn in de kasteelwinkel te koop. 
Handig als u er niet te lang in de rij wilt staan.
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Tegen inlevering van deze bon krijgt u 
 50% korting 

op de entreeprijs van de  
Expositie Botanische Tekeningen van  

Janneke Brinkman in Museum  
Jan van der Togt in Amstelveen.

U betaalt € 3 i.p.v. € 6
De bon is geldig van 20 juli t/m 25 september 2011. 

Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50,  
1182 JE Amstelveen. Tel: 020 - 641 57 54

info@jvdtogt.nl

Op 20 augustus en 4 september is Janneke zelf aan-
wezig in het museum en geeft zij rondleidingen van 
14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Voor deze 
rondleidingen kunt u zich bij het museum opgeven. 

U krijgt dan bovendien een drankje aangeboden.
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