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Zowel voor als achter ons huis hebben we een tuin.  

 

Voor, langs de dam - op de scheiding met 

onze buurvrouw Ria van 90+, die nog 

dagelijks op de fiets haar boodschappen 

doet - een taxushaag. 

Aan de andere zijde een siertuin met 

strakke in Engelse stijl gesnoeide en 

vervlochten buxushegjes, die met dank 

aan de mezen, dol als ze zijn op buxusmotlarven, in goede 

conditie blijven en in het voorjaar onze tulpen omarmen.  

 

Via poort en imposante 

hederaboog gaan we, langs een golvend gesnoeide 

taxushaag, op weg naar de achtertuin. 

 

Door een taxuspoort stappen we in onze achtertuin die vooral een vogeltuin is. Ze wordt 

omsloten door onze woning en drie afscheidingen, waarbinnen van alles kan (maar ook moet) 

gebeuren. Naast het onderhoud is ook een ontspannende rondwandeling mogelijk. De smalle 

klinkerpaden kunnen, binnen het beperkte oppervlak, dan toch nog tot een vermoeiende 

kilometerervaring leiden.  

 

Tegen de muur staat dan 

tot mijn gemak een bankje 

om van tijd tot tijd op te 

pauzeren, te mediteren of 

de vliegende bevolking op 

m’n gemak te bestuderen 

en te beluisteren. 

Daar gezeten valt rechts 

van mij een raadselachtig 

oud deurtje op.  

 

Waarheen?  

 



 

 

Het zou zo maar een vraag kunnen zijn uit een van mijn jeugdboeken van W.G. v.d. Hulst, maar 

even goed uit ‘De Christenreis’ van John Bunyan dat ik later las. Een deurtje naar het smalle 

pad en het Leven is het zeker niet, maar wat dan wel? 

In gedachten kun je ook, net als Erik Pinksterblom in ‘Erik of het klein insectenboek’ van 

Godfried Bomans of Alice in ‘Alice Adventures in Wonderland’ van Lewis Caroll, zomaar in een 

droomwereld vol insecten en avonturen terechtkomen.                                                                            

Een deur kan daarmee de verbinding vormen tussen twee werelden, een deur die nergens 

toegang toe geeft is een ingang zonder uitgang en daarmee een verwarrend fenomeen.  

Ons deurtje echter, hoewel bedrieglijk echt, ontbeert zelfs de mogelijkheid om te worden 

geopend. Het is met recht een gesloten deur.  

 

Links van mij de forse taxus waar onze tuinman jaarlijks zijn 

snoeikunst op mag botvieren en zelfs een doorgang heeft 

met daarachter, uit zicht, een reeks afvalbakken waarin we 

alles wat niet meer bruikbaar of eetbaar is, gesorteerd 

verzamelen. 

 

 

Vanaf mijn rustpunt heb ik 

ook goed zicht op de borrel-

steen waar alle vogels zich 

laven aan en wassen in het 

constant rondgepompte 

water.  

 

 

We kijken verder rond: 

Opvallende objecten in onze tuin zijn twee forse oude knarren, een torenhoge Amerikaanse 

eik die al zo’n 150 jaar in zijn ringen heeft vastgelegd met in zijn schaduw een Hollandse 

wintereik die met z’n 60 jaar nog een jonkie is. Samen overschaduwen ze meer dan de helft 

van onze tuin. 

Tussen de bomen rododendrons en varens, die in 

het voorjaar zonder gêne hun pracht tonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aan de voet van de Hollandse eik verstoppen 3 kleine 

kleutertjes op een hek zich achter een oude Keulse pot 

waar, in mijn jonge jaren, de snijbonenoogst in werd 

gesneden en daarin dan, afgedekt met een passend 

plankje en zo’n grote steen als nu aan hun voeten ligt, 

rustte tot de winterkou kwam. 

Of was het misschien de woning van Piggelmee?  

De gebroeders Grimm fantaseerden in het 

“Tovervisje” over deze dwerg en Van Melle voegde 

daar haar eigen waarheid aan toe: 

 

“In het land der blonde duinen en niet heel ver van de 
zee, woonde eens een dwergenpaartje en dat heette 

Piggelmee. 

 

‘t Waren heel, heel kleine mensjes en ze woonden – 

vreeslijk lot – (want ze hadden heel geen huisje), in 

een oude Keulse pot” 

  

Hier ontvouwt zich een geschiedenis over eenvoud en (on)tevredenheid en een leven dat na 

almaar toenemende welvaart wegens ondankbaarheid toch weer in een Keulse pot eindigde, 

met een alsnog tevreden echtpaartje genietend van een kopje koffie, maar dan natuurlijk wel 

van Van Melle.  

 

Tegenover de bank een al jaren geleden verworven tuinbeeld, ‘burning moon’ van de hand 

van een jonge Afrikaanse beeldhouwer. 

 

De passieflora daarachter schittert van tijd tot 

tijd en vertoont uitbundig haar schoonheid en 

wie oog heeft voor details …..  
 

… zijn haar bloemen in hun perfecte symmetrie 

geen groot wonder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maand na maand verschiet onze tuin van kleur; na de 

appelbloesem van de Cox’s Orange Pippin in mei en de 

rijk bloeiende Rododendrons in juni, vertonen de 

Hibiscus en Hortensia in juli en 

augustus hun overdadige 

pracht. 

 

 

 

 

Ons tuinhuisje, achter in de tuin, dat alle attributen bevat om de tuin 

te beplanten, te onderhouden, te besproeien en te snoeien en 

waarin ook onze tuinstoelen overwinteren, wordt met de jaren 

steeds meer toegedekt door 

een klimhortensia, die zo zijn naam eer aandoet. Half 

verscholen staat dit bouwsel daar, achter een hoekige 

taxushaag en onder een flink uit de kluiten gewassen 

hedera helix, die inmiddels groter is gegroeid dan de 

drie jonge eiken die aan het oog onttrokken zijn en 

waaraan zij zeer gehecht is. 

 

Een houtduif, wachtend op wat aan tafel over blijft, zit 

al op zijn uitkijkpost.  

 

Duiven van een andere familie scharrelen rond aan de 

voet van beide eiken, wachtend op de kruimels die van 

de mussentafel vallen.  

 

De mussen, levend in groot familieverband, hebben hun 

onderkomen gevonden in het inwendige van die hederawolk 

vanwaar ze het ‘heen en weer’ krijgen tussen de gevulde 

voedersilo’s en hun schuilplaats.  

Na hun dagelijkse door mij opgediende overvloedige maaltijd 

beginnen zij elkaar en mij, maar nu vanuit de taxus, tevreden toe 

te tsjilpen, af en toe een bad nemend op de borrelsteen. 

 

Maar niet alleen mussen bevolken onze tuin; een minstens even 

grote populatie pimpelmezen, koolmezen en een enkele 

glanskopmees vindt hier zowel 

onderkomen als voedsel; ook de 

boomklever en vink ontbreken 

niet.  

Het roodborstje wordt ook regelmatig gesignaleerd, die meldt 

zich vooral als ik in de aarde ga zitten rommelen.  

Nieuwsgierig kijkt ie toe of met die vers gedolven aarde iets 

lekkers naar boven is gekomen, gereed om dat te verslinden. 



 

 

Tientallen kilo’s pinda’s worden in een jaar door hen 

‘verslonden’ vanuit silo’s die nooit groot genoeg lijken te 

zijn, wat geen wonder is want ook een bonte 

spechtenfamilie komt regelmatig foerageren. In de 

vroege ochtend zijn soms de eekhoorns ook al op bezoek 

geweest. 

 

Ha, daar zit een mereljong dat midden op mijn 

wandelpad zomaar een zonnebad neemt. 

Maar hé, dit moet een van de jonge merels zijn die door 

Karel dagelijks van 

voedsel wordt voorzien.  

 

 

 

Karel???  Wie is Karel? 

 

 

 

Met Karel, een mannetjesmerel, ben ik bevriend, al ruim een half jaar. In het voorjaar heb ik 

hem daarom ook een naam gegeven, anders blijft het allemaal zo afstandelijk. Karel vond ik 

wel bij hem passen en hij vond het best. 

Onze eerste ontmoetingen vonden plaats bij de erfscheiding voorbij de taxuspoort. Hij had 

duidelijk belangstelling voor de insecten die op hun beurt weer afkomen op de voedselresten 

van onze tafel, hij hield zich regelmatig op in de buurt van onze afvalbak.  

 

Al vanaf onze eerste ontmoeting was hij goed aanspreekbaar, d.w.z. hij vloog niet weg als ik 

hem benaderde en aansprak, ook al had ik hem toen nog niets te bieden.  

Met zijn kop enigszins schuin bekeek hij mij en leek mijn babbel aandachtig c.q. geduldig aan 

te horen en dacht er wellicht het zijne van; de merel is best een slimme vogel. 

Met zijn charmes sloeg hij in het voorjaar, na mij, ook een vrouwtje aan de haak en dat was 

het moment waarop mij zijn beweegredenen duidelijk werden.  

Voor wat, hoort wat heeft hij wellicht steeds gedacht. Hij vloog het lege vogelhuisje in en uit 

of hing opvallend vaak rond in de buurt van de pot met pindakaas voor mezen en mussen, 

maar dat lekkers was, vanwege een kooiconstructie, onbereikbaar voor hem.  

Wanneer begrijp je het eindelijk eens, leek hij mij te willen zeggen. 

 

En dan, in mei, ‘Wanneer alle vogels een ei leggen, behalve de koekoek en de griet, want die 

leggen in de meimaand niet’, viel het kwartje en bracht Karels gedrag mij ertoe hem een 

handje te gaan helpen.  

Meelwormen, sprinkhanen en wat al niet aan eiwitrijk voedsel voorhanden is werden 

ingekocht en dagelijks als ontbijt aan hen voorgezet en door het merelpaar met smaak 

verorberd.  

Het vrouwtje zag ik eerst nauwelijks, die hield zich bescheiden wat op de achtergrond, meestal 

onder de rododendrons, waar Karel haar wel regelmatig wat lekkers bracht. Gaandeweg 

verscheen ook zij op het toneel en tenslotte zelfs aan tafel.  



 

 

Haar zelfvertrouwen groeide zienderogen en haar gedrag 

hield daarmee gelijke tred; zij werd steeds vrijpostiger.  

Tenslotte moest Karel maar wachten tot mevrouw genoeg 

gegeten had. 

 

 

Na het leggen en uitbroeden van de eieren was het vooral 

Karel die de voedselvoorziening op gang leek te moeten 

houden. De tijd was nu gekomen, leek het, dat opa Jan in actie 

moest komen, en zo gebeurde. 

 

 Zodra ik ’s-morgens in de serre verscheen nam Karel, 

goed in mijn gezichtsveld, plaats op onze buitenlantaarn; 

als een soort reveille voor mij. Dat was een niet te 

negeren sein voor mij om de voedervoorraad op te 

pakken en de deur te openen.  

Alle vogels vliegen op, maar Karel komt juist dichterbij en 

gaat op de leuning van de buitenstoel naast mij zitten, 

schijnbaar wachtend op mijn begroeting: 

“Goeiemorgen Karel, je bent er weer vroeg bij vandaag; 

alles goed met de kinderen? Altijd honger? Nou, daar 

gaan we wat aan doen; kom maar mee!”  

 

Met de lekkere hapjes loop ik dan naar de tuintafel, Karel 

volgt me op de voet en bekijkt dan vandaar het verloop 

van mijn voorbereidingen om zich, zodra ik zijn tafel van 

voedsel heb voorzien, op de maaltijd te storten, zijn 

snavel vol te proppen met meelwormen en op zoek te 

gaan naar zijn hongerig nageslacht. 

 

 

Het voeren van de jongen, eerst veilig op de grond onder het struikgewas, werd toen ze 

begonnen te vliegen voortgezet aan de ‘tafel’ die ik in een grote buitenpot voor hen had 

aangericht.  

 

 

Die gezamenlijke dagelijkse maaltijd leidt 

tot vertederende momenten als Karel 

zijn best doet zijn nageslacht evenredig 

tevreden te stellen. 

 

 



 

 

 

En dan, in de avondschemering, heft Karel vanaf een hoge 

standplaats, zijn loflied aan.  

 

 

Voor mij?  

 

 

Misschien een heel klein beetje, maar ik geloof eerder dat hij zijn Schepper dankt voor de 

afgelopen dag waarin hij zijn nageslacht kon voeden met wat hem, door weer een ander 

schepsel, zomaar was aangereikt.  

 

Daar kan ik me helemaal in vinden. 

 

Epiloog 

 

Toen zijn kinderen groot waren gingen ze de wijde wereld in, maar tot mijn teleurstelling 

verdween Karel eveneens. Die gaat achter zijn kinderen aan dacht ik even, maar die zullen 

vast niet willen luisteren, voorspelde ik meteen daarop.  

 

Tot mijn vreugde meldde hij zich na 2 weken toch weer, zonder nageslacht weliswaar maar 

niet alleen.  Ja, ik zag weer een vrouwtje in zijn buurt, een ander denk ik, waarna het hele 

verhaal weer, zoals viel te verwachten, van voren af aan begon.  

Zo gaat het broedseizoen voorbij, nieuwe generaties doen in onze tuin hun intrede en 

verdwijnen vervolgens weer naar elders. 

 

Karel blijft na het tweede nest, dat we opnieuw ‘samen’ grootbrengen, nog even doorgaan 

met zijn dagelijks ritueel en ik laat me nog steeds graag naar buiten lokken. Alleen is hij nu 

duidelijk in de weer om zijn nageslacht de weg naar het vogelhuisje te wijzen zodat hij van het 

gesjouw af is. 

 

Binnenkort zal hij vast opnieuw verdwijnen, misschien wel voorgoed, maar stiekem hoop ik 

toch op een weerzien. 

 

“Adieu Karel, je bent altijd welkom in onze tuin, voor jou is er altijd een plekje beschikbaar en 

zolang ik hier ook nog mag blijven zal ik je een handje blijven helpen. 


