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H O O F D A RT I K E L

Maryse loopt onrustig door haar huis. Al sinds ze van-
morgen wakker is, voelt ze dat ze ieder moment in huilen 
kan uitbarsten. Maar dat weigert ze. Niet weer. Ze heeft al 
zoveel gehuild de afgelopen dagen, maanden. Het moet 
maar eens afgelopen zijn met al die tranen, heeft ze tegen 
zichzelf gezegd. En dus is ze de hele dag al in de weer. De 
was opvouwen en in de kast leggen, boodschappen doen, 
haar schoenen even naar de schoenmaker gebracht want 
dat werd ook hoog tijd, de vissenkom verschoond, de plan-
ten water. Maar nu kan ze zichzelf niet langer voor de gek 
houden. De realiteit breekt weer in alle hevigheid door: 
haar Bert is er niet meer. In het hele huis komt ze hem 
tegen. Of juist niet, het is maar hoe je het bekijkt. Overal 
wordt ze geconfronteerd met wat in haar leven uit zicht is 
geraakt.
Het begon toen ze hoorden dat Bert niet meer beter kon 
worden. Weg was het zicht op samen oud worden, op 
samen plannen maken voor de toekomst. Toen overleed hij, 
en raakte ook het persoonlijke contact met hem uit zicht. 

En toen, dat moment, dat de kist gesloten moest worden, 
Maryse wist het nog precies. De begrafenisonderneemster 
had gezegd: dit is het moment dat je je man voor het laatst 
ziet. 
Dit is het moment dat hij daadwerkelijk uit je zicht ver-
dwijnt. Dit is het moment dat je hem naar je hart brengt, 
om hem daar verder met je mee te kunnen dragen. 
Radeloos, terwijl ze haar tranen alleen nog op pure wils-

kracht binnen weet te houden, loopt ze de tuin in. Het 
schemert al behoorlijk, maar dat interesseert haar niks. Ze 
kent haar tuin door en door, al is ze er de afgelopen perio-
de nauwelijks geweest. Voorzichtig scharrelt ze rond. 
Door de schemer zijn de kleuren verdwenen. Ze merkt hoe 
haar tuin is veranderd sinds ze er voor het laatst bewust 
doorheen liep. Och, hier stond die mooie hortensia! Zo’n 
enorme struik, overladen met roze bloemen. Er zijn nog 
maar een paar kale takken over! En was het hier dat die 
paarse bloemetjes de aarde aan het zicht onttrokken? Nu 
zijn ze zelf uit het zicht verdwenen. 
Net als veel meer in haar eigen leven trouwens. Ze begint 
al te wennen aan de mensen die in de supermarkt snel een 
ander schap induiken, om maar niks tegen haar te hoeven 
zeggen. Vrienden die uit zicht raakten, daar heeft ze het 
moeilijker mee. Na één keer bellen zeiden ze: als er wat is, 
bel je maar hoor.

Auw, haar voet tegen een boomstronk die daar nooit eerder 
lag. En ja hoor, daar gaan de tranen. Snikkend laat ze zich 
in één van de tuinstoelen zakken. Al die ingehouden tranen 
vechten zich naar buiten. Langzaam wordt het donker om 
haar heen.
Als de pijn in haar grote teen wat is gezakt en de stroom 
tranen op begint te drogen, staat ze op. Ze wil opnieuw de 
tuin in, maar begrijpt niet goed waarom. Het is donker, en 
ze vindt er toch niks. Haar tuin was altijd haar passie, maar 
dat was toen… ooit.
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Ze gaat naar binnen, haalt een flinke zaklamp, trekt haar 
jas aan en loopt de tuin weer in. Haar tuin. Haar trots, 
tenminste… totdat Bert overleed. Daarna kon het haar niks 
meer schelen. Maar het is nu net alsof… ooooh, moet je 
nou toch eens kijken! Dat fuchsiaboompje, waar ze altijd 
trouw de uitgebloeide bloempjes uitknipte zodat hij bleef 
bloeien, heeft ze schromelijk verwaarloosd. En nu staat 
hij in bloei! Het is herfst, alles is bruin en lelijk, alles gaat 
dood, haar eigen leven is verpieterd, en hier staat een 
bloeiende fuchsia!
De straal van de zaklamp verlicht alleen de fuchsia, de rest 
van de tuin blijft in de schaduw. Maar dit beeld is Maryse 
genoeg. Voor het eerst sinds het overlijden van haar man 
voelt ze zich van binnen weer even blij. Ontroerd, geraakt 
door iets moois, iets puurs. Het is een gevoel waarvan ze 
niet wist dat ze het zo gemist had. Het doet haar weer 
voelen dat ze leeft, dat er iets is om voor te leven. Ook dat 
was uit zicht geraakt, beseft ze…

Zou dat het zijn waarom Naomi besluit terug te keren naar 
Bethlehem? Tijdens een hongersnood was zij met haar 
man en twee zoons vanuit Bethlehem gevlucht naar het 
buitenland. Dat is beeldtaal om te zeggen dat Naomi was 
afgedwaald. Bethlehem betekent immers ‘broodhuis’. Daar 
is het brood des levens te vinden. Niet voor niets wordt 
ook Jezus geboren in Bethlehem. Bethlehem staat voor 
belofte, voor toekomst, voor uitzicht.
Naomi was de richting in haar leven kwijtgeraakt. Haar 
focus op God, op wat haar leven voedde en richting gaf, 
was uit haar zicht verdwenen. Maar op de bodem van haar 
verdriet, nu alles uitzichtloos is geworden, kan ze het ver-
langen daarnaar weer voelen. 
Ik denk dat iedereen wel herkent hoe makkelijk je van je 
koers af kunt raken. Maar soms is het daar weer, alsof het 
licht van een zaklamp er ineens op valt. Je weet, je voelt: 
dit is het! Zo voelde dat ja! Hier wil ik weer naartoe. En als 
een moede hinde smachtend naar levend water kun je dan 
weer koers zetten naar de bron.

Vanaf de dag dat de bloeiende fuchsia haar zo verraste, is 
Maryse elke dag in haar tuin te vinden, al is het maar vijf 
minuten. Het helpt haar om haar focus vast te houden. 
Een tuin vergt onderhoud, net als zijzelf in zekere zin. De 
balans blijft er niet vanzelf. Maar Maryse heeft weer grond 
onder haar voeten. Ze heeft een hernieuwde focus, ze leeft 
weer. 
De open plek van het schrijnende verdriet om Bert is er 
nog steeds, maar krijgt langzaam een andere kleur. Het is 
weer gaan stromen in haar, ze kan zich weer laten raken. 
Er is veel uit zicht geraakt, maar er is nu ook een nieuw 
uitzicht ontstaan. 
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Maar op de bodem van haar verdriet, 
nu alles uitzichtloos is geworden, kan ze 

het verlangen daarnaar weer voelen. 


