
Begrenzi 9 is essentieel
 

Tuinarchitect Pieter de Koning laat zich bij het ontwer

pen inspireren door traditionele Japanse zentuinen. Maar 

een Japanse tuin kun je niet zomaar even neerplanten in 

Nederland. 'De vraag is, wat willen we importeren? Daar 

zit een spanningsveld.' 

Jolinda van Hoogdalem 

'Met mijn tuinen wil ik een ruimte maken waarin je je welbe
vind. Daarbij is een bloementuin, moestuin met een appelboom 
of een wilde tuin met gras voor mij net zo mooi als een zentuin: 
Pieter de Koning (1961) ontwerpttuinen en legt ze ook aan. Zijn 
tuinen roepen het verlangen op naar eenvoudig leven waarin 
de zintuigen de rust wordt gegund de natuur te beleven zoals 
die is. 'Een tuin moet levend zijn zodat als je op je terras zit, je 
de bijen hoort zoemen en de vlinderstruik ruikt: 

De Konings fascinatie voor tuinieren begint al jong. Op zijn 
twaalfde werkt hij bij een glastuinder en op zijn negentiende 
stapt hij in het hoveniersvak. In de avonduren voigt hij een oplei
ding voor het ontwerpen van tuinen. In 1993 richt hij zijn eigen 
bedrijfop. Maar De Koning is niet aileen een handwerksman, hij 
is ook een denker. Hij studeerde geschiedenis in Leiden met als 
bijvak filosofie. Dat laatste past hem bijzonder goed. Al pratend 
in zijn eenvoudige maar ruime kantoor in Maartensdijk komen 
we via het praktische onderwerp tuinieren vanzelfbij meer filo
sofische vragen uit: wat is verstilling? Wat is harmonie en hoe 
creeer je die? Wat voeg je toe ofhaal je weg uit de natnur bij het 
maken van een tuin? 

DROGE TUINEN 

De Koning: 'Een tuin maken is een kadertje om een stukje 
natuur zetten. Begrenzing is essentieel, is mijn ervaring. Juist 
door de begrenzing ervaar je een enorme shlte: Meditatie is zo'n 
kader waarbinnen stilte ervaren kan worden voor De Koning. In 
de jaren tachtig kruiste het zenboeddhisme zijn pad. De laatste 



tien jaar is hij er 'echt serieus' mee aan de slag. Zijn belangrijk
ste lerareu zijn Ton Lathouwers en SjefBoekmans. 'De zenweg 
is voor mij de leegte en de lulligheid aankijken en niets doen. 
Niets doen, gas terugnemen doet zeer en gaat van auw. Maar 
mediteren blijft gestructureerd nietsdoen. Echt niets doen, dat 
vind ik moeilijk. Het is bedreigend en eng hoezeer je er ooknaar 
verlangt als je heel druk bent.' 
De Koning laat zich bij het ontwerpen inspireren door traditione
Ie Japanse zentuinen. 'Wat me gegrepen heeft aan Japanse tninen 
is de eenvoud, de subtiliteit. Die eenvoud en subtiliteit hebben 
we in Europa nooit bereikt. De vraag is, net als bij zen overigens: 

is het vijfgraden warmer dan in Nederland. Dat betekent dat je 
andere planten- en boomsoorten hebt. De struiken en bomen 
zijn compacter en er is meer wintergroen. Bij ons is de natuur 
sprieteriger. Er zit meer ruimte in de struiken en bomen. Het 
is explosief, naar buiten gericht. En wat moeten wij met keien? 
Nederland is van oudsher een moeras. Dat landschap en die 
elementen vragen een andere aanpak Je komt dan uit bij wat ik 
een meditatieve tuin noem. In een meditatieve tuin probeer je 
dat wat bewust is, onbewust te laten lijken. Een pad in de tuin 
nodigt uit tot bewandelen. Maar als de keien een beetje hobbelen 
ofhet pad een andere natuurlijke onregelmatigheid heeft, dan 

,Als de kejen een beetje hobbelen
 

nodigt dat uit tot aandachtia wandelen.'
 

Wat willen we importeren? Daar zit een spanningsveld.' 
De Koning legt uit dat er verschillende traditionele Japanse stij
len zijn, zogenaamde droge tuinen die voornamelijk uit keien 
en grind hestaan, maar ook tuinen met meer groene accenten 
en water. 'Een traditionele Japanse tnin wordt gekenmerkt door 
een natuurlijke vormgeving die past bij de omgeving, dit zijn 
meestal vloeiende hjnen. Als er groen is, dan is dat gestileerd; 
er zijn weinig bloemen maar weI struiken en bomen.' 
Deze elementen kun je gemald<elijk kopieren. In het eerste het 
beste tuincentrnm koop je keien en grind, je legt een water
tje aan met een bamboeldaphekje, zet een stenen lantaarn in 
de tuin en een boeddhabeeld en je hebt een Japanse tuin. De 
Koning: 'Wat mij betreft mis je dan een essentieel element en 
dat is de verstilling of de aanzet tot verstilling. Je kunt niet 
zomaar een Japanse tuin overplanten naar Nederland. In Japan 

nodigt het onbewllst uit tot aandachtig wandelen. Het vloeit 
voort uit het pad, het ligt er in besloten. Dat zijn elementen 
waar ik naar zoek.' 

UNIVERSUM -

Een traditioneel Japanse tuin kent alledei symbolen. In een droge 
tnin is het grind rond de keien in cirkels geharkt en in rechte 
hjnen langs de stenen van het looppad. De keien symboliseren 
eilandjes en het geharkte grind water met golven. De Koning: 'Ik 
hecht daar niet zo aan. Je kunt in een kei gewoon een kei zien of 
het universum. De mooiste beeldtaal is de bee1dtaal die onbewust 
via het hart gaat. Daarin knn je heel onorthodox zijn. Voor mij 
zijn de harmonie en aardsheid van het tuinontwerp belangrijker 
dan het precies volgen van de traditionele elementen.' ~ 
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Dat wil niet zeggen dat De Koning geen keien en stenen in zijn 
ontwerpen gebruikt. 'Ik vind grote stenen jnist prachtig. Ze zijn 
aards en stralen een dynamische rust uit. Een kei lijkt eeuwig maar 
is straks ook weg. Keien en grind trekken je naar de stilte~ 

'Wat is tuinieren u eigenlijk?
 

Dat bl ijft voo J een levende vraag.'
 

Vorigjaar reisde De Koning met zijn leraar SjefBoekmans twee 
weken door Japan. Ze bezochten uiteraard vee! kloosters en 
Idoostertuinen. 'Sommige Idoostertuinen zijn ommuurd. De 
stilte ervaring is er heel intens, ook al zit je met vijftig mensen op 
de veranda naar de tuin te kijken. Maar je hebt ook tuinen met 
een open verbinding met de omgeving. Die geven een enorme 
beleving van ruimte: In Japan ervoer hij heel sterk dat een tuin 
onderdeelis van de omgeving: 'Het gebouw erachter, de muur 
eromheen ofhet landschap waar je op uitkijkt, de vogels die je 
hoort; dat bepaalt allemaal hoe je je in de ruimte voelt, hoe je 
de tuin beleeft. Dat is in elke omgeving dus anders: 

De Koning voelt zich geen knnstenaar. Zijn tuinen zijn nog altijd 
bedoeld om in te leven. Hij hOlldt altijd rekening met de wensen 
van de gebruikers van de tuin. 'In de hUidige moderne kunst 
moet je origineel zijn, vernieuwend origineel weI te verstaan. 

Het gaat meer om het concept dan om het uiteindelijke product. 
Dat is niet mijn weg. Je kunt ook binnen de kaders van een tradi
tie iets unieks ontwerpen. Aan de rand van een traditie gaat het 
vaak wringen en broeien. Daar ontstaat vaak iets nieuws. Origi
naliteit staat dan ten dienste van het ontwerp. Wat is tuinieren 
nu eigenlijk? Dat blijft voor mij eenlevende vraag~ _ 

Jolinda van Hoogdalem is redacteur van Vorm & Leegte. 

Meer informatie over de tuinenontwerpen van Pieter de Koning 
is te vinden op www.koningtuinen.nl 


