
Het lijkt wel alsof Elco en ik steeds vaker naar 
begrafenissen gaan. Januari is een maand vol 
plannen, waarin je hoopt het eeuwige leven te 
hebben. Maar in de krant lees ik steeds vaker de 
overlijdensadvertenties. Hoe oud zijn mensen 
geworden? Hadden ze kinderen en kleinkinde-
ren? Uitvaarten en begrafenisdiensten zijn altijd 
zo mistroostig, omdat afscheid nemen zo’n pijn 
doet. Familie, vrienden en bekenden hadden 
immers nog zo veel met elkaar te beleven. Zo 
sta je op zomaar een dag stil bij de schets van 
voorbij leven. En je realiseert je dat ook jouw 
eigen goede kanten en mindere momenten ooit 
zo zullen passeren. Wat je betekende voor een 
ander, of je geliefd was, geluk en warmte bracht, 
geduldig of juist ongeduldig leefde. Of je tijd had 
voor je omgeving, tussen alle drukte door. De 
verantwoording over anderen bij die droevige 
begrafenissen en uitvaarten doet je zo ook door 

het fotoboek met je eigen levensverhaal bla-
deren. Je krijgt een soort herkansing . Beter je 
best doen, hoor je als het ware je oude school-
meester zeggen. Liefde, vriendschap, troost en 
aandacht geven en dan hopelijk ook ontvangen. 
En niet te veel grote tegenslagen als het mag. 
Een net weer dichtgeslagen oud fotoboek en 
een vers gedolven graf doen je inzien wat de 
echt zinvolle dingen van het leven zijn. Ik ga dit 
jaar niet leven alsof elke dag mijn laatste dag is, 
maar genieten mag wel. Daarom mogen er ook 
op de laatste dag wat mij betreft bloemen zijn. 
Veel bloemen. Niet omdat begraven worden zo’n 
feest is, maar wel omdat voorbije korte of lange 
jaren vaak meer kleurige blijdschap en fleurig 
geluk vertoonden dan je door natte tranen heen 
kunt zien. Mijn Helleborus haalde ik daarom na 
het schilderen uit de pot om hem in de tuin een 
nieuw leven te laten beginnen. Ik hoop dat ik er 
nog jaren plezier van kan beleven.
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