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’Ik zou nooit met een  tuinder trouwen’

Ze sprak met haar zus af nooit met een tuinder te trouwen, maar ze deed het 

toch. Ineke van Egmond is de vrouw van Vakblad-columnist Kees. „Ik ben een 

echte moederkloek en een doener.”

Arie-Frans Middelburg
afmiddelburg@hortipoint.nl
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Naam: Ineke van Egmond (46)
Werk: Is moeder van zes kinderen, is huisvrouw en doet vrijwilligerswerk.
Partner: Kees van Egmond. Hij teelt samen met twee broers matricaria op 2,4 ha.

Even voorstellen

I k doe eigenlijk niets in de tuin”, klinkt het bijna 
verontschuldigend bij binnenkomst in huize Van 
Egmond in Bleiswijk. „Zelfs de kantine maak ik niet 
schoon.” Nou vooruit. Als het alarm gaat en Kees is er 

niet dan waarschuwt ze een van de zwagers, maar verder. Nee, 
niets. „Ik heb er eerlijk gezegd ook weinig verstand van.”

De redenen die ze aanvoert, zijn plausibel. Man Kees werkt 
samen met twee broers en je ziet soms bij familiebedrijven dat 
het misgaat als de vrouwen zich ermee bemoeien. Ineke: „Het 
is bijzonder dat het al bijna dertig jaar goed gaat tussen Kees 
en zijn broers. Misschien komt het wel doordat de vrouwen 
niet meewerken op het bedrijf.”

Veel kinderen
De schoonzussen werkten vroeger in heel drukke tijden wel 
mee. Op het kleinere bedrijf in Bergschenhoek. Op het grotere 
bedrijf in Bleiswijk niet meer. Nu is er personeel en er zijn kin-
deren. Veel kinderen. Beide zwagers en schoonzussen hebben 
er zeven. Kees en Ineke hebben er zes. In de leeftijden van 10 
tot en met 20 jaar. Ineke: „Als ze aan me vroegen wat ik wilde 
worden dan zei ik altijd ’moeder’. Ik ben een echte moeder-
kloek.”

Een groot gezin brengt drukte met zich mee. „Als je voor 
zes kinderen kiest, dan kies je ervoor om niet te werken. Ze 
komen te pas en te onpas thuis en dan wil ik er zijn. Het houdt 
niet op als ze van de lagere school af zijn.” 

Het frappante is dat Ineke wel afkomstig is uit een tuin-
bouwmilieu. Ze groeide op aan de Kruisweg, een buurtschap 
in Bleiswijk. „Aan de andere kant van de A12”, zoals ze dat 
noemt. Ondanks dat haar vader slechts kortstondig tuinder 
was – ’het zat niet in zijn bloed’ – bracht ze haar jeugd door 
tussen tuinders en boeren. Haar opa was tuinder, haar ooms 
en de vaders van vriendinnetjes ook. Ze papierde tomatenkist-
jes en raapte aardappelen van het land en ging achter op de 
kar mee naar de veiling.

De Bleiswijkse had geen afkeer van het tuinbouwmilieu, 
maar toch. Door kinderogen zag ze vaders die heel hard werk-
ten, geen tijd hadden voor kinderfeestjes of vakanties. Ineke: 
„Dat nooit, sprak ik met mijn zus af. Wij trouwen niet met een 
tuinder.” 

Het werd dus toch een tuinder, Kees van Egmond. Een ge-
togen Katwijker, die met zijn broers tuinde in Bergschenhoek. 
„Het beeld dat ik in mijn jeugd van de tuinbouw had is niet 

meer”, legt Ineke uit. „Er is in de tuinbouw zoveel veranderd. 
De bedrijven zijn gemoderniseerd. Kees draait normale werk-
weken, staat zaterdag ook gewoon langs het voetbalveld en we 
kunnen gewoon op vakantie. We zijn eigen baas en zijn eigen-
lijk heel vrij.” 

Oude beroep oppakken
Wellicht dat Ineke ooit weer de draad van haar oude beroep 
oppakt als alle kinderen de deur uit zijn. Zes, zeven jaar lang 
werkte ze als activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis. Nu 
worden haar dagen in beslag genomen door de zorg voor de 
kinderen, familie, het huishouden, de tuin rond het huis, de 
kerk, de bijbelstudieclub, het lezen van boeken, vrijwilligers-
werk – zwemmen met verstandelijk gehandicapten – bloggen 
en wordfeuden. „Ik ben een echte doener.” Het huis en de tuin 
rondom zijn haar domein. Alhoewel: Kees springt regelmatig 
bij met zijn kookkunsten, de stofzuiger of het leeghalen van de 
vaatwasser. 

Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van de Van 
Egmonds. „We zijn lid van een kerkgemeente en dat brengt 
veel sociale contacten met zich mee”, zegt Ineke. Het geloof 
heeft volgens haar niets te maken met de redelijk traditionele 
rolverdeling in het gezin en de gezinsgrootte. „In onze kerk 
wordt het prima gevonden als vrouwen werken. Maar ik ben 
gewoon niet zo’n carrièretype. Ik heb er heel bewust voor ge-
kozen om voor de kinderen thuis te zijn.” En: „Ik ben ervoor 
geschapen een groot gezin te hebben. Ik vind het heel leuk en 
gezellig.”

Schrijven
Het woord bloggen viel ook als een van de bezigheden van 
Ineke. Net als Kees is ze een getalenteerd schrijver. Samen heb-
ben ze een website, www.kees-ineke.nl, waarop ze verhaaltjes 
plaatsen. Zij schrijft over alledaagse belevenissen en schreef 
een poos uit naam van jongste zoon Sam. „We maken zoveel 
mee met de kinderen en ik ben graag creatief bezig.” 

Maar hoe zit het dan met de Vakblad-column van Kees. 
Schrijft Ineke die wel eens? „Nee, hooguit vraagt hij me wat 
achtergrondinformatie. Hoe zit het met de dingen thuis? Maar 
ik lees hem altijd pas achteraf. Dus zelfs het schrijven van de 
column doe ik niet!”   <

„

en bedrijf


