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Presidentsvrouw Medvedeva
onder de indruk van Keukenhof
Mevrouw Medvedeva roemde de lange historie die beide landen al vele eeuwen met elkaar
hebben, en was zelf onder de indruk van de
Nederlandse Hermitage. Het feit dat Keukenhof aan haar land een thema heeft gewijd vond
ze geweldig.

GELOOF IN RUSLAND

Prinses Máxima en mevrouw Svetlana Medvedeva genoten van de rondleiding over het park

Met twee hoge gasten mocht Keukenhof dik tevreden zijn. Voor
de officiële opening van de 61e editie kwamen presidenstvrouw
Svetlana Medvedeva en Prinses Máxima naar Lisse om het the-

Aan Ruslandkenner Peter d’Hamecourt de eer
om iets te zeggen over die lange relatie tussen
Rusland en Nederland. D’Hamecourt is zelf
jarenlang correspondent geweest voor onder
meer de NOS, en is na zijn werkzame leven in
Rusland blijven wonen, op een datsja in Ignatovskoje, een dorp 130 km ten zuidoosten van
Moskou. Wat de sierteelt betreft biedt Rusland
kansen, stelt hij vast. “Russen weten alles over
wat er groeit en bloeit. Elk voorjaar staan op de
plaatselijke markt vrouwen stekjes te verkopen,
die ze zelf met liefde hebben opgekweekt. Het
kopen ervan is al een ritueel op zich. Wie zich
wil gaan richten op de Russische markt moet
zich goed realiseren dat er een drie-eenheid is
die gerespecteerd dient te worden: het land, de
natuur en het geloof. D’Hamecourt sluit niet uit
dat er op termijn wel tuincentra zullen verschijnen die op Nederlandse leest zijn geschoeid.
“Dat is niet erg, maar hou wel ruimte voor de
Russische stekjesverkoopsters.”

ma From Russia with Love kracht bij te zetten. In haar toespraak
toonde mevrouw Medvedeva zich onder de indruk van het
park.
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D

e hoofdprijs. Zo mag de invulling voor
de officiële opening van Keukenhof
best worden omschreven. Het is een
hele eer als de vrouw van de president van Rusland de moeite neemt om naar Nederland af te
reizen om de Keukenhof te openen. En als prinses Máxima bereid is om haar daarbij te vergezellen, dan is dat een prestatie van formaat. Het
gaf het thema From Russia with Love cachet.
Beide dames kregen voorafgaand aan de openingsbijeenkomst in het Oranje Nassau Paviljoen een rondleiding over het park. De natuur
legde dit jaar nog weinig kleur in het park, maar
dat weerhield de hoge gasten er niet van om
alle tijd te nemen voor perken, paviljoens en
voorbeeldtuinen.

en Nederland een vriendschapsjaar. Haar man
stelde dit in 2009 voor tijdens een gesprek met
premier Balkenende. Medvedev en zijn echtgenote waren toen in Nederland vanwege de officiële opening van de Hermitage aan de Amstel.
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2013
Mevrouw Medvedeva sprak de aanwezigen
toe, en maakte duidelijk dat er over drie jaar
echt wat te vieren valt. In 2013 vieren Rusland

Ruslandkenner Peter d’Hamecourt adviseerde
de aanwezigen om bij handelscontacten met
Rusland zich in de Russische ziel te verdiepen

De officiële openingshandeling mocht mevrouw
Medvedeva verrichten. Hoe kan het anders dan
door de doop van een tulp. Een witgekleurde,
een zaailing met ‘Strong Gold’ als een van de
ouders, afkomstig van Borst Bloembollen. Gracieus goot ze wat champagne over de bloemen,
en daarmee is het 61e seizoen van Keukenhof
echt begonnen. Dat duurt dit jaar tot 16 mei.
Voorzitter Walter Jansen verwacht dat er dan
850.000 bezoekers de poorten zijn gepasseerd.
25 maart 2010 • BLOEMBOLLENVISIE • 33

