


De naam Vita Sackville-West is niet alleen bij tuinliefheb-

bers bekend.Haar turbulente leven spreekt minstens zo sterk

tot de verbeelding als haar tuin teSissinghurst.Enhaar con-

necties met Virginia Woolf en Bloomsbury komen nog al-

tijd tot vervelens toe in demedia ter sprake.Haar vlucht naar

Frankrijkmet haar geliefdeViolet Trefusis, achternagezeten

door twee getergde echtgenoten in een gehuurd vliegtuig-

je, lijkt mijlenver verwijderd van de gezapige wereld van pi-

oenrozen en winterakonieten.Vandebiografieëndie er van

haar werden geschreven, wordt nog steeds gesmuld, terwijl

demeeste vanhaar tuinboeken alleen nog antiquarisch ver-

krijgbaar zijn.

Victoria Mary Sackville-West werd in ophet kasteel

Knole in het Engelse graafschapKent geboren.Haar groot-

moeder was de beroemdePepita, een Spaanse danseres wier

‘geheime’ huwelijk met Lionel Sackville-West, de tweede

lord Sackville, flink wat stof deed opwaaien. Lionel en Pe-

pita kregen drie kinderen, met Victoria als de jongste. Zij

trouwde met een neef die ook Lionel heette, en Vita Sack-

ville-West was hun enig kind. Het was een grote klap voor

Vita toen het familiebezit Knole door vererving in deman-

nelijke lijn voor haar verloren ging. Haar leven lang is zij om

het verlies van Knole blijven treuren. Nu is Knole – net als
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Sissinghurst – in het bezit vandeNationalTrust en voor het

publiek geopend.

In  trouwde Vita Sackville-West met Harold Nicol-

son, een diplomaat die net van zijn standplaats Constan-

tinopel, het huidige Istanbul, was teruggekeerd. Met hem

deelde zij een grote liefde voor literatuur en een passie voor

reizen. Hun eerste zoon Ben werd een jaar later op Knole

geboren. In  kochten Vita en Harold een cottage, Long

Barn. Het woord ‘cottage’ is nauwelijks te vertalen; ‘stulp-

je’ is een van de vertalingen die mijn woordenboek geeft,

maar Long Barn lijkt meer op een villa dan op een arbeiders-

woning. Ook Long Barn is nu in het bezit van de National

Trust en voor belangstellenden te bezichtigen. De tuin van

Long Barn werd ontworpen door Harold Nicolson in sa-

menwerkingmet de architect sir Edwin Lutyens en kan nu

– terugkijkend – worden gezien als een generale repetitie

voor de later aangelegde tuin te Sissinghurst.

De meest spraakmakende fase in Vita’s leven begon in

,nade geboorte vanhaar tweede zoonNigel,die de best-

seller Portret van een huwelijk schreef over de onorthodoxe

verbintenis tussen zijn ouders en nog altijd op Sissinghurst

woont. Na de operette-achtige vlucht met Violet Trefusis

naar Frankrijk begon Vita de ene spraakmakende verhou-

dingnade andere.Bekend is nog steeds de liefdesaffairemet

Virginia Woolf die in Orlando een portret van Vita Sack-

ville-West schilderde. Het klinkt misschien paradoxaal,

maar toen ook Harold Nicolson zich van zijn homoseksua-

liteit bewust werd, leek het huwelijk vanVita enHarold ge-

red. Ze spraken af om elkaar vrij te laten en om als dierba-

re vrienden samen te blijven.
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In  kwamen zij in rustiger vaarwater, toen zij de ruïne

van Sissinghurst Castle kochten enhier vol energie een tuin

begonnen aan te leggen.Er moest een wildernis ontgonnen

worden en dat liet weinig tijd over voor liefdesavonturen.

Vita namde beplanting voor haar rekening en Harold ont-

wierp de grote lijnen. Tegen de romantische achtergrond

van de weer gerestaureerde kasteelmuren legden zij een se-

rie tuinkamers aan die door middel van poortjes, openin-

gen in taxushagen, trappenendoorkijkjes met elkaar in ver-

binding staan.Vita en Harold bezaten veel grond en afbrok-

kelende gebouwen, maar weinig geld, en het was dan ook

voornamelijkomplanten voor haar tuin tekunnenkopendat

Vita in  artikelen over haar tuin begon te schrijven voor

The New Statesman en andere tijdschriften.Haar grote door-

braak volgde nadeTweedeWereldoorlog, toen zij wekelijk-

se columns in The Observer kon publiceren. In  werden

haar tuincolumns voor het eerst gebundeld onder de titel

In Your Garden. Het boek werd een reusachtig succes, en in

snel tempo volgden In Your Garden Again, More For Your

Garden en Even More For Your Garden. Uit deze vier bun-

dels zijn de in dit boek verzamelde stukken afkomstig.

Vita Sackville-West schreef niet alleen maar tuinboeken

in haar schrijfkamer, hoog in de toren van Sissinghurst die

jaarlijks door tienduizendenpelgrims wordt bezocht.Zij was

veelzijdig en productief, en schreef romans, korte verhalen,

gedichten, historische boeken en biografieën, onder meer

van Jeanne d’Arc, en van haar grootmoeder Pepita. Daar-

naast vertaalde zij gedichten van Rainer Maria Rilke, stel-

de ze een bundel kinderrijmpjes samen, en boekstaafde ze

de geschiedenis van Knole en de Sackvilles.
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Vita wilde zelf graag gezien worden als een dichter, en het

feit dat iedereen haar krantencolumns las en niemand haar

gedichten, kon zemaar moeilijk verdragen. Met The Land,

verwierf ze ten slotte toch het prestige waarnaar ze hunker-

de. Het lange epische gedicht wordt nu niet meer gelezen,

maar de eerste regel ‘I sing the cycle of my country’s year’

wordt in Engeland nog steeds geciteerd. Na het succes van

The Land begon Vita onmiddellijk aan een tweede verha-

lend gedicht, The Garden, waarmee zij deHeinemann-prijs

won.Het prijzengeld,honderdpond, besteedde zij aan aza-

lea’s voor de tuin van Sissinghurst.

Veel van haar boeken zijn nu alleen nog tweedehands te

krijgen en de boeken die nog herdrukt worden, doen geda-

teerd aan. Het is ironisch dat alleen die tuincolumns waar-

voor zij zich lichtelijk schaamde nog steeds te lezen zijn als

waren zij gisterengeschreven. (Dit is niet helemaal waar, want

ookhaar reisboekenTwelve Days enPassenger toTeheran zijn

prachtig geschreven en ook nu uiterst leesbaar. Het lijkt erop

dat hoeminder Vita literatuur wildemaken, hoemooier ze

schreef.)

Wie In de tuin leest, hoort Vita met zichzelf praten en

voelt heel dichtbij de aanwezigheid van de schrijfster-tui-

nierster: het is alsof zij even de kamer uit is gelopen en zo

meteen weer terug zal komen. Uit haar romans en haar ge-

dichten is zij verdwenen, maar in haar tuincolumns is zij

nu, meer dan veertig jaar na haar dood in , nog bijna

lijfelijk aanwezig.Vanhaar ooit spraakmakendemanier van

leven kijken wij nu allang niet meer op; Bloomsbury ken-

nen we alleen nog als een romantische achtergrond van
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langdradige Britse films en televisieseries; de wereldberoem-

de tuinen van Sissinghurst zijn na Vita’s dood onherken-

baar veranderd: nog geen kwart van de planten die er nu in

groeien, is door Vita aangeplant.

Alleen haar tuinboeken zijn nog hetzelfde, en het is ver-

bazend hoe een vrouw die bekendstond als stug en gesloten

in haar columns op voet van gelijkheid en amicaal met haar

lezers omgaat: ze denkt mee, ze ontmoet dezelfde problemen

in de tuin als u en ik, en ze maakt zich zorgen over de hoge

prijzen van hyacintenbollen:net als wij weet ze dat duizend

geplante bollen meer effect opleveren dan tien, maar wie

zal dat betalen?

Vita Sackville-West geeft ronduit haar mening: ‘Mijn

voorliefde voor onbekrompen tuinen is onverbrekelijk ver-

bonden met mijn tuinfilosofie. Ik houd van gulheid waar

ik die vind, in tuinen of ergens anders. Ik heb een hekel aan

dingen die schriel en armelijk zijn. Zelfs de kleinste tuin

kan overvloed hebben binnen zijn eigen beperkingen en ik

wilde u nu voorstellen om eens te proberen uw rozen níet

tot haast aan de grond toe af te slachten, tenminste dit jaar

niet, en om te kijken wat er dan gebeurt.’

Dit voorstel is nu nog even revolutionair als in de tijd

toen het door Vita gedaan werd.Zemoedigt ons aan omna

te denken, om op een intelligente manier te tuinieren en

om te experimenteren, omdat zij zelf heeft ondervonden dat

op die manier de meest verrassende tuinen ontstaan. Aan

de hand van haar eigen triomfen en mislukkingen laat Vi-

ta Sackville-West zien dat het geheim van de tuinkunst ver-

bluffend eenvoudig is: ‘Tuinieren is vooral een kwestie van
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de ene soort plant naast de andere te zetten en dan te kij-

ken hoe goed ze het samen doen, en als u ziet dat ze het niet

goed met elkaar kunnen vinden, moet u een van de twee

uittrekken, heel meedogenloos.’ En ze heeft gelijk, want zo

simpel is het: tuinieren is de kunst van planten en toevoe-

gen,maar misschien nogmeer van uittrekken en weghalen.

Wat Vita vooral zo leesbaar maakt is haar droge gevoel

voor humor: ‘Het vielmeplotseling indat iknooit over per-

gola’s heb geschreven, maar ik ben er ook niet helemaal ze-

ker vanofpergola’s wel geschikt zijn voor ons land.Zedrup-

pen.’ Wie zo schrijft, is onsterfelijk.

Romke van de Kaa
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