
Column

Tamar Valkenier (33) is fulltime avonturier.  

Na een carrière als sterrenkok en daarna als 

recherchepsycholoog bij de Nationale Politie 

ging ze in 2015 met pensioen. Sindsdien is ze 

op avontuur en reist ze de hele wereld rond. 

Ze fietst en wandelt veel, het liefst met dieren. Nooit alleen

I
k zit achter het raam naar de bloesems in de tuin te kijken. De 

bloesems van onze prunus, een sierkers, een vruchtenboom zon-

der vruchten, geënt op een stam die nooit groter zal groeien. Toch 

doet hij groots aan, onze prunus, als een prediker die zijn vo(l)gelin-

gen de schoonheid van de natuur onderwijst. Een aanhanger van 

Spinoza zeker? God is de natuur?

In volle bloei lokt hij koolmeesjes, roodborstjes en een enkele merel 

of  dwergpapegaai. Ze trekken zich niets aan van Ruttes advies om 

afstand te houden in tijden van corona. Buurkat Sem is daar blij 

mee. Zowel elegant als genadeloos kijkt hij likkebaardend vanaf  de 

schutting toe. Dit is het ‘postzegeltje natuur’ waar ik het voorlopig 

mee moet doen. Met mijn gebroken been ben ik voorlopig tot de 

bank veroordeeld, net zoals de prunus tot onze tuin. 

Beide alleen, Prunus en ik, maar allesbehalve eenzaam. Als oude 

vrienden bij een kop koffie begin ik tegen hem te roddelen. Over 

Berk bijvoorbeeld. Daar staat hij, achterin de hoek, een beetje ver-

stopt, zeker hopend dat ik hem dit jaar oversla. “Een klein sneetje 

maar. Ik zal heel voorzichtig zijn”, zei ik de eerste keer toen hij het 

nog een beetje eng vond. Inmiddels deelt hij elk voorjaar wat van 

zijn zoete, stroperige sap met mij. 

Ook stel ik Prunus voor aan Wilg, die staat verderop en is gek op 

natte voeten. “Hij ziet er altijd een beetje treurig uit, maar daar 

moet je je niet door laten foppen hoor. Wilg is gewoon een beetje 

high.” Zijn cambium, het witte laagje onder de buitenste bast, 

heeft een verdovende werking, als aspirine. Ik kauw er weleens op 

als ik een kater heb en in de tuin lig bij te komen. 

Op zachte toon vervolg ik, bang dat hij me kan horen: “Pas wel op 

voor Brandnetel, die kan af  en toe venijnig uit de hoek komen.”  

Ik ben altijd heel behoedzaam en pluk alleen zijn jonge toppen, 

maar dan nog wil hij me weleens steken. Gelukkig is Hondsdraf  

altijd in de buurt, om als een grote broer de ruzies te beslechten.

Ondanks dat mijn tuin net zo chaotisch is als de wereld erbuiten, 

zie ik steeds meer bekenden staan. En dan verander ik van toon. 

“Nee, Prunus, het is geen onkruid”, spreek ik hem ernstig toe. 

“Deze jongens zijn mijn vrienden.” Ik zwaai naar Paardenbloem, 

Vogelmuur, Kleefkruid, Zevenblad, Berenklauw, Weegbree en 

Grote Klit. Herinneringen aan smakelijke etentjes. “Ze hebben 

stuk voor stuk hun eigen kwaliteiten. Het is de moeite waard om 

ze te leren kennen.” 

“En, Prunus, zie je daar ook die groene stelen? Onbehaard en gras-

achtig? Weet je wie dat is?” Het is Morgenster. Ze is nogal verlegen 

en zal pas in mei haar gele bloemen tonen. En dan alleen maar in 

de ochtend. Ze houdt zich graag afzijdig, zeker nu in de lente, wan-

neer haar wortels het smaakvolst zijn. “Houd je haar in de gaten 

voor me?” Prunus stemt stilzwijgend in. Hier, binnen, vanachter 

het raam, voel ik me even helemaal één met de natuur. 

Meer Tamar

Lees meer over Tamar 

en haar avonturen op 

www.tamarvalkenier.com of 

volg haar via Instagram: 

@tamarvalkenier
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