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Tot aan het randje 

Wat W~ het W.1nll afgclopcn 
zomer. Wckc.'I1bng hcb ik 

doorf.C,cbradu in C("II h~tocl onder clr 
homcn. waducl1d op dr (wcam~e) 
hczocken die %Jeh puffc-nd en hlJt(cnrl 
bij d(.' ,"!pug van de Priona-tuincl1 
kwamcn Olclden. 'We Jta:ln nict kb ... 
gen hoor!' ricp iedcrcen unvankelijk 
cnthousiast, maar naanH;ltc de hint' 
langer tiuurde nlet m.indc~ oven-ui
ging: 'Oit heblx:n wc verdiend n2 een 
j22r 12ng regen' . Mur bltn we wei 
wczen. echt leuk W2$ het n2tuurlijk 
!liet. lit n2m me elke dag voor om de 
volgcnde ochtend vroeg op te man. 
om alduns neg lets in de ruin tc kun
ncn doen, maar de naclncn waren to 
verschrikkelijk hect. d.t ik iedere Itccr 
pas tegen de oclllend in ,Iup vicl. 
Ech. Icuk was het wei voor de "Hn
ders. die zich m ongckendc ~ntallen 
nonten op aU~ wat mOlar nectar wilde 

produccrcn: voor de grtll'nc klkkC'r; , 
thl' ont7l'tt~nd dlk werden. en vrccl11ct 
~rfl(~· ).t ook vuor l'en fuartJc hou,,""
Y('n. tilt 7I«: h or hN I1t,(,t\1 v.m de d.l~ 

In de boom buv("11 fluJn Imord hud 
kbppt.'n:nd en takkcn hrc"kcnd mct 
~t'1111~uitbrt'l(hl1g bczlg ludd. Jc 1110CI 

('r 11I;t;'lr zm II) hchbcn. 
Maar die nachtcn .. , ArablSChe nach
ten: 'Anbian IKhcs' I'lli dl' 11:1 ;1111 VOlI1 

('en dahlia die Anton veel in de ruin en 
III .ijn bockctten lIebruikte. en die de 
a(gdopcn zomer 10 de tum is tcruggc .. 
herd . Even.1< de dahlia, 'Pink 
Giraffe'. 'Oi,hop ofLland.1fl' en 'Tsuki 
yon no Sh,ka·. om maar cem \Vat z.ij
stnum op tc Ilocmen. roodbruine gla
dlolcn, witte. rotoc en rode Ichcs, wltte 
pat'lliicblO<'IHcn en bnllnc. lichtgcle cn 
lurdiC,'ll' zonnchl()clI1l'n. AlIellloul in 
dl' kwC'cknlln .. "Cpropt door l11iJIl 
IlICUWC (Ullll11;II1, Enk Wever<. Ik hcb 

hem vongjaar gcv .... gd ofhij d. dra.d 
op wilde p.kken waar Anton een paar 
jm gcleden is opgchouden. Omdat 
Erik een van-dik-hout-zaagr-men
planken type is. werd dat voonv.-d 
•• lIgcp.kt. N •• mpelc bestudcring n 
de di.·s van vroeger en even hecn ~n 
weer racen naar Givemy om Mon 
tuin te lx:kiJken ging het van hupp.
keel Sumpvol met de groot5te. de 
gckleurdc en de sterkst gcurende bl -
men die JC maar ven:innen kunt en 
dan nog proberen om er iets mooi. 
van te maken ook. Het W2$ Briks 
meeste'1'roef. en \Vat mij lx:trett is hij 
gcsla.gd. 
Die Arabische n.chten .. . snikhetc 
zOl11cravondcn waarop de luche 5tO~
Slijfblcef Suall . Lucht van O()$nndi
sche kers. Oox. teSCda. leties. 
vlinderstruiken en rozcn, %0 zwaar, d.1! 
jc cr 1>1)11' hoofdpljn van kreeg. ,.mid· 
"t'n v~n ~11(' zwaarklcurcndc blocm
monster< die ik aI heb gcnoemd. 

IllIllli~ dnnrJ11anr IIlrr GnllnllllldlJtl 
//1m "11 rtNlr II1dtlc, d~t wei, IlIdr 
W.I\ hft nict t~ pruimcn geWffil: I 
aan het r.lndje. maar cr net nict oYcr
heen. 
Het heef! me de p2S1orietuin in b • 
ncring gcbmeht. die ik twintigjur 
gclcdcn ill cen d0'1'je bij Hannover 
l~g en Inc voor hec cerst deed best"frtl, 
d.lt ccn tUIIl mooi kan zijn, Ecn twn 
vol pr:\chugC' grocme en fruit. pioen
ru7en, pUl11pocncn. dahlia', en leU . 
70 vul. lb. zd& cen nun-hater a1s ik 
(tbc w;" Ik locn!) wei ondu de in l 
11I0C't nken. omgevcn door cen 
f>r;'lchri~c bcukcnhaag en met uitlich t 
01' ('con middelecu\Vsc kerkto~n. 
Onderhoudcn door cen dominea-
vrOllw Ult cen roman: .sttuu. W2tID en 
gczellig. met een droom Y2Il eft! bij
keukell vol wcckpotten met proda!k
ten uit eigcn IUin en un de lop~1e 
band ta2rten bakend voor de 
Juisr ja: tot un het randje. maar 
niet overheen . • 
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