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D
   De tijd dringt en het 
 lijkt wel alsof er steeds 
   meer kleuren 
op mijn palet komen 

Dit jaar begin ik met een roze nerine met blad en bol, 
gekregen van een kweker uit Heemstede. Er ligt weer 
een nieuw jaar voor me, met telkens verse bloemen om 
te schilderen. Die zijn het beste levensmedicijn, op vro-
lijke en verdrietige dagen. Immers, bij ziekte en tegen-
spoed helpen ze je te denken aan de bloeiende kanten 
van het leven. En bij blijde gebeurtenissen zijn ze net 
dat extra glanzende vernislaagje, dat beschermt tegen 
al te snelle afbladdering van mooie herinneringen. Ik 
heb in de afgelopen weken nog eens door de foto’s van 
het afgelopen jaar gebladerd. Net als bij een wandeling 
door de natuur haast je je dan langs de donkere plek-
ken op weg naar het licht. Minder rooskleurige gebeur-
tenissen zijn ook ons gezin niet gepasseerd. Maar naar-
mate je ouder wordt, probeer je toch vooral stil te staan 
bij wat er aan moois ligt en bij wat je allemaal nog wilt 
doen. Drukte alom met de zorg voor ouders, blijdschap 
en verdriet van kinderen en speelse zorgeloosheid van 
inmiddels twee kleinzoons. De tijd dringt en het lijkt wel 
alsof er steeds meer kleuren op mijn palet komen. En 
tegelijkertijd komen de sneeuwklokjes weer boven de 
grond. De lente zal weer nieuwe krokussen brengen. En 
er komen toch ook weer zonnebloemen in de zomer. 
De mooiste verkleuring van herfstbladeren ooit, zal ook 
volgend jaar opnieuw te overtreffen blijken. Ik verzamel 
er foto’s van; het maken kost maar een enkele seconde. 
Maar pas met mijn eigen penseel en mijn eigen herin-
nering, staand voor dat maagdelijke tekenvel, met mijn 
eigen passie en palet en niet dat van een digitale came-
ra, komt de natuur weer tot leven. Gelukkig is de natuur, 
ook als die door kwekers een handje wordt geholpen, 
nooit af. Stapels foto’s kunnen wachten. Handenvol 
geplukte bloemen niet, want die verwelken. Ik haast me, 
want - ook al komt er na dit jaar vast wel weer een reeks 
nieuwe jaren - mijn tijd raakt helaas wel wat op.
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Notitie
De kweker is: Bas van Keulen te HeemskerkRectificatie komt in Margriet 7 van 2008.


