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Twee warme liefdevolle handen legden mij in de aarde, en terwijl ik de ruimte om mij heen 

verkende, rolde ik als vanzelf in een holletje en bedekten die zelfde twee handen mij toe met aarde. 

Het was warm en ik doezelde een beetje weg, zo lekker warm en geborgen voelde ik mij in de wereld 

die ik vanaf nu mijn thuis zou noemen. De tijd verstreek tot het moment waarop ik gekoesterd en 

omgeven door warmte een verandering in mij waarnam, uit mijn lijfje ontsproten lichtjes dunne 

draden die ik later mijn wortels zou noemen, voorzichtig zochten zij zich een weg in de vochtige 

grond, namen toe in kracht en omvang en voelde ik mijn lijfje zich stevig aarden. ik was vervuld van 

verwachting, hier zou mijn leven zich af gaan spelen, welke avonturen stonden mij nog te wachten. 

Terwijl mijn wortels zich diep in de aarde wortelde, nam ik de volgende verandering waar, uit mijn 

bovenkant ontsproot zich iets wonderbaarlijks, wat ik later mijn stam zou noemen en waaruit zich 

takken, bladeren en bloemen zouden ontvouwen, maar dat wist ik nu nog niet, ik stond aan het 

begin van een avontuurlijke reis die mij veel vreugde zou brengen. IK was een geschenk aan de tuin 

en zou veel mensen in vervoering brengen door mijn bloemenpracht. 

Op mijn reis boven de aarde nam ik de liefdevolle handen waar, die mij aan de aarde hadden 

toevertrouwd, zij behoorden toe aan de grondlegger van de tuin, Jan, die met overgave zijn ziel en 

zaligheid in de tuin uitstortte, “in den beginne was er niets… wij stonden aan het begin”. Jan en ik. 

In de jaren die verstreken nam ik in kracht en omvang toe en zag ik de tuin, die een belofte in zich 

droeg, met mij meegroeien, er waren met mij nog meer bomen en struiken geplant, er kwam een 

vijver, een fruit boomgaard, kruidentuin, bijen, kippen en stukjes grond waar de kinderen uit de 

scholen in de buurt kwamen tuinieren. 

Ik keek uit naar de tijd waarin zij weer kwamen tuinieren, vol vreugde en verwondering zaaiden, 

wiedden, en oogsten zij, Jan wist altijd weer hun enthousiasme te doen toenemen met leuke lessen 

en blij gingen zij met hun oogst na gedane arbeid huiswaarts.  

Langzaamaan, een boom heeft nu eenmaal alle tijd van de wereld, zag ik de tuin opbloeien in 

schoonheid en kracht. Er kwamen vrijwilligers, en er kwamen ook tuintjes voor de wat ik noem 

“rijpere” mensen uit de buurt, de zgn., 50 plussers;), en zo leuk, altijd stonden zij een tijdje bij mij stil, 

vooral in de lente, als mijn bloemen gelijk tulpen zo mooi, en dan eigenlijk nog mooier, waren en zijn. 

Ik hoorde hun mijmeringen, hun gedachten, hun lachen en hun tranen, mijn blaadjes vingen hun 

verwondering en vreugde op en daar werd ik dan weer blij van, evenals zij… De bomen en struiken 

om mij heen mochten zich in dezelfde aandacht koesteren en ook zij waren blij! 

Er was een moment in de tijd dat alle leven op de tuin hun adem in hield, de kinderen kwamen niet 

meer, er waren grote veranderingen op komst, ik vreesde voor mijn geboortegrond. Ik zag jan 

bezwaard door de tuin lopen, er kwamen mensen op deze verandering af en ik hoorde hen spreken 

over de waarde die onze tuin heeft en hoe de veranderingen een doorgang zouden, wilden en 

moesten vinden in de tijd.  



Vele mensen uit de buurt huurden een stukje grond om onze tuin te behoeden voor bulldozers en 

blokken beton, de tuin bloeide, door alle vele handen die zich verenigden, weer op, de bijen 

zoemden blij van de bloemenpracht die weer welig tierden, groenten werd weer gezaaid, geplant en 

geoogst, er is ruimte voor feestjes en cursussen, er is warmte en gezelligheid, en… wat zo leuk is… 

ook de kinderen komen weer terug om van het wonder van de natuur te genieten. 

De nieuwe grondleggers, ik noem hen de erfgenamen van Jan, die nog wel eens komt kijken en met 

blijdschap in zijn hart ziet dat wat ooit door hem begonnen is nog steeds voortgang vindt… leggen 

zich nu op hun beurt met ziel en zaligheid toe op het doen ontluiken van de aarde, haar schoonheid 

die zich laat zien in alle bomen, struiken, planten, bloemen, en groente en fruit. 

En in mij natuurlijk, tulpenboom ben ik genoemd, de dag dat ik mijn naam hoorde weet ik mij nog 

goed te herinneren, het volgde op wat gekriebel in mijn bladeren, er kwamen topjes uit die zich 

ontvouwden in de prachtige bloem waar ik mijn naam aan te danken heb, ik draag haar naam in al 

mijn schoonheid en kracht en hoop nog lang te kunnen blijven groeien en bloeien in de aarde die ik 

mijn thuis mag noemen, opdat vele mensen, mensenkinderen, bijen en vogels zich in mijn 

aanwezigheid kunnen verheugen en verwonderen… en ik in hen… 

 

 

 


