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In 1980 nam ik ontslag als leider 
in de Gezinsverzorging in Utrecht. 
Later dat jaar ging ik drie maan-
den naar India, voor een spirituele 
en therapeutische reis. Eind 1979 
was ik volgeling geworden van 
Osho (Bhagwan) net als mijn vrien-
din (Prem) Marie-Anne, die ik in 
Utrecht ontmoette. In 1980, op 21 
maart, m’n 27e verjaardag, gingen 
we samenwonen met Marie-An-
ne en nog drie anderen, aan een 
doodlopende weg op het platteland 
van Friesland. Het huisje waar we 
gingen wonen hadden Marie-Anne 
en haar toenmalige vriend in 1971 
gekocht, een klein woudhuisje met 
twee kavels weiland, gescheiden 
door een sloot. Aan de noordkant 

stonden wat oude eiken, essen, elzen 
en een paar oude vruchtbomen.
Toen wij hier kwamen, troffen we 
een nieuw opgebouwd huis aan 
met garage, stookhutje, broei-
kas, moestuin, kruidentuintje en 
aanplant van een smalle strook jong 
bosplantsoen aan de zuidwestzijde. 
De scheidingssloot was toen bijna 
helemaal gedempt. 

Hier, aan de Singsang, gingen we 
met z’n vijven melkgeiten en kippen 
houden, yoghurt en kaas maken, 
ik werd imker. We verplaatsten de 
geiten, we zeisden en hooiden de 
weides, onderhielden gezamen-
lijk de moestuin, wierpen grote 
composthopen op, timmerden 

vogelkastjes, slingerden honing, 
verbouwden groente, aardappels en 
graan (boekweit en winterrogge), 
maakten zuurkool in, maakten wijn 
van erwtendoppen, honing, druif, 
paardenbloem of van kamperfoe-
liebloesem, maakten en verkochten 
we houten sieraden en knopen en 
bakten ons eigen (zuurdesem)brood. 
Uiteindelijk vertrokken de mede-
bewoners, werd onze dochter Maya 
geboren en wilde ik de tuin ontwik-
kelen tot een optimale natuurplek, 
complex, zonder totaal-overzicht, 
maar met spannende paadjes, ruim-
tes, speel-, ontdek-, en zitplekjes 
voor mens, plant en dier.

‘Steeds meer houd ik van alles’

De Hemelsleuteltuin van Hasan Gadellaa is het 
resultaat van z’n eigen levensloop, liefdevol tuinieren 
en de leef-tijd die de tuin kreeg. 

Tekst en foto’s: Hasan Gadellaa

De oude 

vruchtbomen en zelfs de prachtig 

uitgegroeide klimhortensia tegen 

de voorgevel, gingen onverwachts 

onderuit, de steeds maar uitbrei-

dende sombere honingzwam bleek 

de mededader te zijn.

De spontane, niet bedachte, 
 ontwikkelingen in mijn tuin 
zijn het leukst, zie de tussen-
doortekstjes.
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Door onze dochters Maya en negen 
jaar later Lotus, moest ik ruimer 
gaan denken, minder serieus en 
toleranter worden. Natuurlijk moes-
ten zij in de tuin kunnen spelen, de 
daarmee gepaard gaande kinderero-
sie vroeg simpelweg beschermende 
aandacht en een andere manier van 
beleven. De heuvels ontstaan door 
grond die uit de vijver kwam, waren 
beeldbepalend. Er kwamen speel-
objecten zoals de boom-slootslinger, 
boomhut(met glijbaan), balspeel-
veldje, schommel, zandbak en span-
nende paadjes. (slingeren boven en 
over de sloot was erg spannend en 
daarmee populair). Toen de tuin 
werd opengesteld in de kring ‘Rond-
tuinen in Friesland’ werd onze tuin 

als enige aangekondigd als geschikt 
voor kinderen.
 In de loop der jaren veranderde het 
gebruik van de tuin, de kinderen 
werden groot en vertrokken… en 
daarmee de kippen, tamme konij-
nen en geiten. De gedomesticeerde 
bijenvolken (met, die vermoeiende, 
niet aflatende strijd tegen de varroa-
mijt) zijn ook verdwenen. Maar 
daarvoor in de plaats kwamen, 
sinds 1993, steeds meer bijenhotels 
en later zelfs een hele insectenwand 
in de zuidmuur, grenzend aan de 
vijver. 

Nadat onze dochters uit huis gingen 
raakten de speelobjecten een beetje 
in verval, maar toch probeer ik een 

De reeën die in 

de tuin slapen 

en wel erg 

dichtbij komen 

zonder direct 

weg te ‘vliegen’.

De Hemelsleuteltuin 
Singsang 6, Jonkersland, Friesland. 
Oppervlakte terrein: 6800 m2, 
Grondsoort: zand
Hasan Gadellaa is aangesloten bij Wilde 
Weelde en Springzaad.

Een ontsnapte tropische vlinder 

die door de tuin scheerde, van 

vlinderstruik naar

 vlinderstruik 

‘Ontdekken dat mijn kinde-

ren als baby, wanneer ze 

onrustig en huilerig waren, 

al snel rustig werden als ik ze 

op mijn schouder nam, mee 

de tuin in.’

Eindelijk onze spon-

tane eerste(!) brede 

wespenorchis, dit jaar in 

de boswal.
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aantal in goede conditie te houden, 
al was het alleen maar om me steeds 
opnieuw te herinneren dat het leven 
niet zo serieus is. Bovendien heeft 
mijn kleinzoon ze inmiddels weer 
in gebruik genomen…! 

Jaren geleden betrapte ik mezelf 
erop dat ik in mijn hovenierswerk 
een drammerige, fanatieke ‘ecolo-
gist’ werd in het pleiten voor de 
ecologische weg. Inmiddels zie ik 
het veel meer als slechts één van de 
vele wegen of ‘hemelsleutels’ om te 
komen waar je wezen wilt. 
De meest geslaagde plek vind ik de 
hoogste zitplek in de tuin met het 
meeste ruimtelijke (tuin)overzicht 

(zie foto boven). Alleen de zon, die 
is me al snel te fel en teveel, dan zit 
ik graag onder de, veel licht door-
latende, oude es. Die volwassen 
wordende bomen geven steeds meer 
karakter aan de tuin…ook een tuin 
heeft leef-tijd nodig. Ik houd ook zo 
van het bosachtige met haar koelte 
en kalmte, of het heldere en ruim-
telijke van de ratelaarweide. Steeds 
meer houd ik van alles, maar dat zit 
van binnen, in mijn hart!

Samen met de tuin verander ik:
1982 Ik word imker

1983 We graven een vijver, eerst met de hand, later 

een halve dag met een kraan

1987 Ik bied me aan als tuinman

1992 Vakbekwaam Hovenier 

1992 We nemen een abonnement op het tijdschrift 

Oase, het 6e nummer, zomer ‘92 !

1994 Vanaf de oprichting lid van vereniging Wilde 

Weelde

1995 omvorming/aanleg van ‘ecospeel

natuurschooltuin’ OBS De Lytse Jonker in ons dorp

1997 TIFF cursus (Toepassing Inheemse Flora en 

Fauna)

1998, 2001, 2003 Artikelen in Oase over Schooltuin 

de Lytse Jonker, hergebruik snoeihout en verslag 

van een week meebouwen aan een natuurspeel-

plaats in Duitsland. 

2001 10 jaar St. Oase, aanwezig bij oprichting van 

het netwerk Springzaad (september)

2002 Oase-excursie bezoekt mijn tuin.

Ruige dwergvleer-

muizen bleken 

graag te ‘overda-

gen’ achter de 

vele luikjes, aan 

de achterblijven-

de uitwerpseltjes 

te zien. 

Ransuilen 

vestigden zich in 

de vroegere kerst-

boom en verjoegen, 

met veel tumult, de 

eksters uit hun nest 

om daar uiteindelijk 

twee jongen groot te 

brengen.

De tongvarens worden 

bijna een plaag, vinden 

ze maar ergens een 

spleetje tussen de 

stenen, met wat oud 

cement, dan is het 

direct raak.

Oase 100. Gekust 
door de eeuwigheid. 
Gefeliciteerd!
  Hasan

De steenbreek-

varentjes zaaien 

zich nu, pas na 

25 jaar, uit in de 

stapelmuur. 

Een wilde konijnenramme-

laar (konijnen komen hier 

helemaal niet voor!) wist 

ons vrij loslopende tamme 

konijn te bezwangeren.
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