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NEDERLAND 
MUSEUMLAND
Alle bekende musea al 
gezien? Met meer dan 
duizend musea, oudheid-
kamers en hortussen kan 
het niet anders dan dat je 
in deze vernieuwde 
editie van Nederland 

Museumland nog iets 
bijzonders tegenkomt, 
zoals het Theemuseum in 
het Groningse Houwerzijl, 
waar alleen al in de 

bijbehorende theeschenkerij meer dan 300 theesoorten 
op de kaart staan. €16,99, www.kosmosuitgevers.nl

112  BUITENLEVEN 

GEROEZEMOES 
IN HET GRAS
Na Een verhaal met een 

angel – een hommage 

aan de hommel komt 
Dave Goulson opnieuw 
met een eerbetoon aan 
kleine dieren. Hij richtte 
een vervallen huis in als 
paradijs voor insecten. 
De plek vormde de 
inspiratie voor dit boek, 
vol verhalen over de rol 

van een huisvlieg of hoe een doodskloppertje een 
partner vindt. €24,99, www.atlascontact.nl

DE WOLF 
TERUG
Dat de wolf terug is in 
Nederland, daar zijn 
verschillende (natuur)
organisaties het over 
eens. Belangrijker is de 
ondertitel van dit boek: 
eng of enerverend? Want 
eigenlijk weten we nog 
maar zo weinig over dit 
roofdier. Experts 
beantwoorden vragen 

zoals: kunnen we nog wel het bos in en lopen huisdie-
ren geen gevaar? €14,99, www.kosmosuitgevers.nl

GROENE VINGERS
Cabaretière Ellen Dikker is in Groene 

Vingers, haar vierde avondvullende program-
ma, persoonlijker dan ooit. Wederom komen 
er tragikomische en hilarische typetjes 
voorbij in verschillende gedaanten, maar 
daarnaast laat ze zien hoe de natuur haar 
heeft geholpen bij een groot verlies. Dus: 
hakken aan de kant en handen in het zand!
Groene Vingers is tot en met 6 juni te zien in 
diverse theaters. Zie www.ellendikker.nl 
voor de speellijst.

“HET BUITENLEVEN IS ZO GEK NOG NIET”

Je woont in de stad; hoe staat het daar met je groene vingers?
“Ik ben een behoorlijke nitwit. Ik was de dertig al gepasseerd toen ik op de Floriade 
zag dat spruitjes aan een struik groeien. Ik wist niet wat ik zag! En ik vind een beetje 
groen in huis heel gezellig, maar het lukt me zelden om iets in leven te houden.”

En toch heb je voor je nieuwe voorstelling het thema ‘groene 
vingers’ gekozen?
“Mijn moeder is twee jaar geleden overleden en dat dwingt je op eigen benen te 
gaan staan. Voor mijn moeder had tuinieren een helende werking, dus zoek ik op het 
toneel ook mijn heil in het groen. Mijmerend in die tuin komen de types voorbij: van 
een kleuter die een hekel heeft aan superfoods tot een tuinkabouter die aan 
mindfulness doet. Uiteindelijk helpen de types me om een belangrijke stap te zetten.”

Heeft de natuur een helende werking?
“Wij hebben een vakantiehuisje midden in het bos in een prachtig natuurgebied. Dat 
huisje is zo klein dat je wel naar buiten moet en ik geniet daar enorm van. In het 
begin ga ik van alles doen, maar na een paar dagen kom ik echt tot rust. Heerlijk dat 
kwetteren van die vogeltjes, de geur van aarde na een regenbui, ontbijten in een 
vroeg zonnetje. Het buitenleven is zo gek nog niet.”

Hoe neem je het buitenleven mee in het stadse dagelijks 
leven?
“Veel mensen om me heen zijn schrikbarend ernstig met de bio-, eco- en oertrend 
bezig. Zo erg is het bij mij zeker niet, maar ik ben er toch een beetje door aangesto-
ken. Ik ben veel bewuster met eten bezig. Maar af en toe koop ik toch een lekkere 
zak drop hoor. En als we wat zorgvuldiger en duurzamer met onze leefomgeving 
omgaan, juich ik dat alleen maar toe. Ik gun mijn kinderen ook een frisse neus op 
hun oude dag.”

  interview
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