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Betreft: bijdrage Tuidersmonument 

 

L.S. 

 

Vorig jaar is door de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV) een boekje 

uitgebracht over de tuinders van de Eilandspolder (Schermereiland). Het is een groot succes 

gebleken en er is enthousiast gereageerd.  

Een van de reacties bestond uit een verzoek om een blijvend herinneringsbeeld te maken als 

hommage aan ‘de tuinder’ in zijn werkomgeving. Immers, ruim honderd tuinders hebben het 

gebied decennia lang bewerkt, waarvan niets meer rest. Zelfs een herinnering aan de vroegere 

‘aardappelhutten’ ontbreekt.  

Het verzoek kwam van de voormalige Eilandspolderflora, die jaarlijks een 

bolbloemententoonstelling organiseerde in de zaal van Blokdijk/Oudejans in De Rijp. Het was 

een bloemententoonstelling á la de Westfriese Flora. Met het verdwijnen van de plaatselijke 

kwekers hield ook Eilandspolderflora het voor gezien. 

Echter er is nog steeds geld in kas dat naar een bestemming omziet. U begrijpt het al, men wil 

het geld bestemmen voor een monument. Het bestuur van de OHV vindt het een prachtig 

initiatief en heeft zich beraden over de uitvoeringsmogelijkheden. Het overblijvende bedrag is 

te gering voor een bronzen of stenen beeld dat wel vijftig- tot honderdduizend euro zou gaan 

kosten. Daarom is er nu een idee ontwikkeld om een levensgroot beeld te maken uit oud 

tuinbouwgereedschap, zoals harken, schoffels, scheppen e.d. Het idee is niet geheel uniek. In 

Yerevan, de hoofdstad van Armenië, staan in een beeldenpark twee steigerende paarden welke 

gemaakt zijn van aaneen gelaste hoefijzers. Ook dichter bij huis komen dergelijke beelden 

voor. In Harderwijk zijn in de stad vier dieren opgesteld, bestaande uit wapeningsstaal. Een 

dergelijk idee zien we toepasselijk uitgewerkt in een monument, bestaande uit gereedschap 

dat door tuinders werd gebruikt. De oud-tuinders zullen worden gevraagd bij te dragen aan 

hun eigen beeld door hun gereedschap in te leveren. Al het oude gereedschap zal door de 

edelsmidse, Norma de Vries in Oosthuizen, worden vervormd en aan elkaar gelast tot een 

schoffelende tuinder die in bloemenperkje nabij de grens van Graft en De Rijp komt te staan. 

Over de plek en de benodigde vergunning is overleg gaande.  

Het geheel wordt ruim twee meter hoog en zal worden verzinkt en wellicht in kleur 

gemoffeld. De open structuur heeft als voordeel dat graffiti er nauwelijks vat krijgt. De smidse 

die het project zal maken is een geoefende vrouw die meerdere projecten als deze heeft 

gemaakt en staat te trappelen om te beginnen. Echter de totale kosten overstijgen het bedrag 

van wat de Eilandspolderflora heeft overgehouden. 

Om die reden schrijven wij u aan om met uw hulp te komen tot een uniek standbeeld van een 

tuinder. De totale kosten komen ongeveer op 7.800 euro. 

Graag vernemen wij of u de ontbrekende 2.270,00 euro  zou willen bijdragen.  

Onze vereniging heeft een Culturele ANBI status. 

 



 

 

Wij meenden met ons verzoek een goede daad te stellen en zouden een aandeel uwerzijds 

hogelijk waarderen . 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland 

 

 

 

M.S.Dalenberg 

secretaris  
e-mail: m.dalenberg@planet.nl 

 

Bijlagen: 

- Afbeelding steigerend paard te Yerevan; 

- Afbeelding leeuw te Harderwijk; 

- Afbeelding  struisvogel van Norma de Vries; 

- Afbeeldingen twee vrouwen van Norma De Vries; 

- Studie ‘tuinder’ van Norma de Vries.  
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