
DE GEBROEDERS HOLLEMAN OVER 
DE GESCHIEDENIS VAN DE 
DRIEHOEK 

 
 
De tuin van de drie gebroeders Holleman is voor 
mij één van de leukste plekken op ons park. Hun 
altijd tamelijk volle en een beetje rommelige 
huisje is een gezellig centrum van informatie-
uitwisseling. Als je de laatste stand van zaken op 
of rond de tuin wil horen, of b.v. informatie wil 
over de gezondheidstoestand van onze tuinders, 
dan moet je daar zijn. Omdat zij dagelijks al om 
half acht op de tuin aankomen zijn zij vaak de 
eerste die bijzonderheden kunnen opmerken. Dat 
is in enkele gevallen erg belangrijk geweest. Er 
komen veel tuinders langs bij de broers. Meestal 
zie je bij hun huisje allerlei plantjes uitgestald; 
vaak is er fruit of groente beschikbaar. De broers 
weten niet alleen vaak oplossingen voor praktische 
tuinproblemen, ze weten ook veel over de 
geschiedenis van ons tuinenpark. 
 
Ton, Cock, en Gijs Holleman behoren tot de garde 
van tuinders van het eerste uur. Met hun vader, die 
ongeveer 12 jaar geleden is gestorven, begonnen 
zij al vanaf de opening op De Driehoek te 
tuinieren. Voor die tijd had hun vader een tuin op 
het volkstuinengebied aan de Ezelsdijk. Toen dit 

door stadsuitbreiding moest verdwijnen is de 
gemeente in de periode van 1959/1960 begonnen 
met het aanleggen van een nieuw 
volkstuinencomplex door het opspuiten met zand 
van een weilandengebied. Hier overheen werd 
tuinaarde aangebracht. Dit werd de huidige 
Driehoek en een aantal tuinders van De Ezelsdijk 
is daar toen naar toe kunnen verhuizen.  
 
Zoals op oude kaarten nog goed is te zien, zijn de 
karakteristieke sloten in ons park nog de originele 
watergangen uit het weilandengebied. De 
sfeervolle fruitbomen langs deze sloten werden al 
in 1960 geplant. De bomen zijn toen door de 
gemeente geleverd en de vader van de gebroeders 
heeft, samen met onze tuinder J.W. Janssen 
(DD45), deze bomen geplant. Onze huidige 
fruitbomenwerkgroep klaagt wel eens dat de 
appels (en vooral de peren) van de bomen worden 
gehaald voordat er door hen geplukt kan worden. 
Maar, kennelijk kwam er veel vroeger ook al 
ongecontroleerde oogstactiviteit door tuinders 
voor. 
 
Er zijn nu (2006) op ons park nog ongeveer 10 
tuinders van het eerste uur. Dit zijn Henk Brokers 
DD99), Mien Hendrikse (DD129), J.W. Janssen 
(DD45), Wim Miltenburg (DD76), Don Bon 
(DDXX??), Cees van de Bunt (DD54), Wout de 
Groot-Battavé (DD20), de Familie Wabijn 
(DD97), en Marius Laurijsen (DD48). 
 
Ons huidige clubgebouw, Het Pannendak, dateert 
ook al deels vanaf het eerste begin. Het deel waar 
we koffie drinken is eerst als klein gebouwtje 
gebouwd door de heer Braken en Jan Versteeg. De 
laatste oud-tuinder is nog vaak op ons park.  Jan 
Versteeg heeft later ook aan de ene kant de 
uitbreiding van de vroegere “winkel”, en aan de 
andere kant de huidige toiletten gebouwd. De 
ingang van het park heeft altijd op dezelfde plaats 
gelegen; het toegangspad is later wel met 1.50 m. 

verbreed zodat ook grote voertuigen op het park 
konden komen. De typische scheepscontainer 
waarin wij het tuingereedschap e.d. goed kunnen 
bewaren is ongeveer 12 jaar geleden geplaatst 
door het bestuur waarin Piet Onderdijk voorzitter 
was. 
 
Vanaf het begin mochten er al huisjes op de tuinen 
worden gebouwd. Aanvankelijk mochten die 
slechts een oppervlakte hebben van 3.20 x 3.00 
m.; nu zijn, zoals iedereen weet, de maximaal 
toegestane maten 3.20 x 5.00 m. Op enkele tuinen 
staan nog van die kleine huisjes van de eerste 
generatie. 
Toen er aan de Floridadreef een nieuw gebied voor 
volkstuinen beschikbaar kwam, werd dit door de 
gemeente beschikbaar gesteld voor onze 
vereniging. Enkele van de bestuursleden zijn toen 
samen met een aantal tuinders daarheen verhuisd. 
Hierdoor ontstond een tweede complex (“Flora’s 
Hof”) van dezelfde vereniging. Er is altijd een 
goede samenwerking geweest tussen het deel van 
de vereniging op Flora’s Hof en het De Driehoek-
deel. Voor veel praktische zaken was het toch niet 
zo handig om beide complexen door één bestuur te 
laten besturen. Vandaar dat in 2004, met bijna 
unanieme instemming van de leden op de 
Algemene Leden Vergadering, besloten is tot het 
oprichten van twee afzonderlijke verenigingen. 
Sinds februari 2005 heeft De Driehoek een eigen 
bestuur. 
We bedanken Ton, Cock en Gijs Holleman voor 
het beschikbaar stellen van hun informatie en 
hopen dat zij nog lang op De Driehoek zullen 
tuinieren. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog 
meer van hun spannende verhalen te kunnen 
genieten. 
 
Uit nieuwsbrief mei 2006. 
Tekst Rinus Sommeijer 
 
PS Het nieuwe Pannendak dateert van 2009 


