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in de zonnige zomertuin. Foto’s Gert tabak

geweest, het is goed zo’
Ook in het J.P. Thijssepark in Amstelveen deed
de jonge Ter Linden inspiratie op in de omgang
met planten. Wilde planten die in dit heempark de boventoon voeren, nam hij later ook
in zijn eigen tuinontwerpen op. En vooral aan
de manier van tuinieren die hij er zag, nam hij
een voorbeeld. Hier werd niet geschoffeld en
gespit, maar voorzichtig en selectief gewied,
met een aspergesteker, om het bodemleven zo
min mogelijk te verstoren. Daarom was en is
dit park zo mooi, de natuur kan er ongestoord
haar gang gaan. De aspergesteker hield Ter Linden erin; dit tuingereedschap staat nu bekend
als ‘Tons wiedstok’.
Op zijn twintigste moest hij weg uit Artis. “Ik
zag teveel misère achter de tralies van de dierenhokken.” Hij meldde zich aan bij het Nederlandse Opera Ballet. “Dat was makkelijk, ze
hadden een tekort aan mannen in die tijd.”
Twee jaar lang stond hij aan de barre. “Maar ik
was niet groot genoeg en de danstraining was
veel te zwaar voor me. Ik kreeg problemen met
mijn knieën, was fysiek zwaar overbelast geraakt. Ik doe altijd alles voor duizend procent.”
Weg bij het ballet liep hij met zijn ziel onder
zijn arm. Maar in de grootste ellende is de redding vaak nabij, heeft Ter Linden meermalen
in zijn leven ervaren. “Ik ontmoette Anne van
Dalen, mijn eerste levenspartner. Hij heeft mij
uit de prut gehaald en dertig jaar achter mij gestaan. Ik wist niet dat ik talent had, maar hij
zag het en heeft ervoor gezorgd dat ik dat in
vrijheid kon ontplooien.”
In hun bungalow in Maarn begon Ter Linden
met aquarelleren en pastelleren. “We hadden
geen grote tuin. Ik kocht bloemen bij een kwekerij, maakte er boeketten van en schilderde
die. Het liefste wilde ik al die bloemen ook om
mij heen hebben. We zochten een boerderijtje
in de Achterhoek, maar dat was te duur. In

Drenthe vonden we in 1970 een bouwval, maar
die lag wel op anderhalve hectare grond! Waar
begin je aan, zei Anne. Maar we hebben het gekocht. Ik was ijzersterk, ik ging het doen. Puin
ruimen, weer opbouwen en toen de tuin inrichten. Eén oude Vlaamse hoogstam appelboom stond er. Van daaruit ben ik begonnen.
Vak voor vak, eerst een rozentuin en een iristuin, daarna steeds verder.”
Dit project, waaraan Ter Linden dertig jaar
van zijn leven heeft gegeven, groeide uit tot
zijn beroemde tuinen in Ruinen, die het laatste
decennium van de vorige eeuw, met 19.000 bezoekers per jaar, hun hoogtepunt beleefden.
Tot ver over de landsgrenzen kreeg Ter Linden
bekendheid met zijn kunstzinnige manier van
tuinieren. Het natuurlijke karakter van de tuinen en de hoog oprijzende borders op kleur
waren een nieuw fenomeen in de tuinkunst.
De Nederlandse Monet werd hij wel genoemd,
vanwege zijn impressionistische borderarrangementen. Ook de bekende tuinarchitect Mien
Ruys was onder de indruk. ‘Als ik Beethoven
ben’, zei ze, ‘dan ben jij Mozart’.
Zelf zegt hij over zijn tuinkunst: “Ik maak
borders met plantencombinaties die als de
branding van de zee over je heen spoelen en
waarin je een ongebonden vrijheid beleeft.
Planten die elkaar versterken, weef ik door elkaar heen tot een transparante, doorzichtige,
niet massieve compositie. Door zo te tuinieren
lijkt het net of hier niet wordt gewerkt, alsof
het vanzelf gaat, de natuur het hier zo heeft
neergelegd, terwijl er over iedere vierkante meter is nagedacht.”
Vooral de Engelsen, met hun eigen roemrijke
staat van dienst in de tuinarchitectuur, vonden
dit een fantastische manier van tuinieren. The
Dutch Wave noemden ze het, en wezen Ter Linden aan als The Leader of the New Garden Style.

‘Ik maak borders met
combinaties die als de
branding van de zee
over je heen spoelen’

Ook wijlen Henk Gerritsen werkte op een vergelijkbare, natuurlijke manier, evenals nu nog
Piet Oudolf, die internationaal furore maakt
met zijn tuinontwerpen, “Maar ik ben er de
grondlegger van geweest”, zegt Ter Linden met
bescheiden trots. “Ik was ook de eerste die met
grassen ging werken, waarmee Oudolf zo succesvol is geworden. Als ik eerlijk ben, heeft hij
wel veel bij mij afgekeken.” Hij is te oud en te
wijs geworden om zich er nog over op te winden. Bovendien had hij geen behoefte om zoals
Oudolf naar buiten te treden. Hij kon overal lezingen geven en tuinen aanleggen, maar verkoos de luwte en intimiteit. In Nederland heeft
hij wel ettelijke tuinen ontworpen, maar liefst
zat hij in zijn eigen tuin met zijn handen in de
aarde. “Want alleen door er elke dag in te werken, krijgt een tuin een ziel.”
Na dertig jaar, zijn vriend Anne was inmiddels verdrietig genoeg overleden, werd het Ter
Linden te druk en te veel in Ruinen. “Ik had
geen privacy meer en fysiek en ﬁnancieel werd
het te zwaar.” Inmiddels gelukkig met zijn
nieuwe partner Gert Tabak, vertrok hij uit Ruinen. Acht jaar genoten ze van het Limburgse
heuvelland en het Bourgondische leven, maar
Ter Linden miste de stilte en de ruimte. Op het
weidse Friese platteland kochten ze het huis in
De Veenhoop. “Ik wilde nog één keer het spelletje spelen”, zegt de kunstenaar, die de 3000
vierkante meter gras omtoverde tot een tuinparadijs. Zijn laatste.
Zaterdag en zondag 13 en 14 september van 10
tot 17 uur houdt ton ter Linden voor het laatst
open dag in zijn privétuin en atelier aan de
krûswei 14 in De Veenhoop. entree 6,50 euro, vrij
parkeren. Vanaf de afslag Nij beets op de a7
wijzen gele routeborden met de letter t de weg
naar de tuin.

