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Haarlem, 4 maart 2019 

lieve Els, 

mijn vader heet Jaap. Toen hij stierf wist ik hoe bang ik was in mijn gezin. Ik wilde niet met ze 
mee naar huis. Nooit meer.  

Het duurde veel langer nog voordat ik dat gevoel kon verbinden met de gebeurtenis achter 
op het land. Dat gevoel kon ik pas bereiken, toen m'n eerste ruzievriendin me had gevraagd 
of ik geld wilde doneren voor de begrafenis van de vader uit een Roemeens gezin, die 
gestorven was aan AIDS. Zij had in het verleden dat gezin financieel ondersteund o.a. door 
een huis voor ze te kopen, maar haar inkomsten waren er niet meer naar dat ze nu deze 
begrafenis in haar eentje kon dragen. 

Bovendien vroeg ze of ik dit donatieverzoek wilde doorsturen aan m'n vrienden. En ik dacht 
alleen maar: "nee". Al m'n mensen hebben een eigen kring van mensen die ze 
ondersteunen, daar ga ik geen wildvreemde vrouw uit Roemenië aan toevoegen.  

Toen ik dat haar zei, probeerde ze haar teleurstelling heel vriendelijk in overredingskracht 
om te zetten en dat klonk voor mij alleen maar als de zoveelste variant van mij voor egoïst 
uitmaken. Ik had me gewapend, maar ik ging mij slechter dan slecht voelen. Ik was werkelijk 
werkelijk een in en in slecht mens.  

Daarom moest ik zoeken hoe ik geld kon geven. Ik wist dat ik geen geld kon geven als ik me 
niet kon verbinden met de vrouw van de overleden man, die geen geld had voor zijn 
begrafenis. Een vrouw die ook HIV-geïnfecteerd was. En een zoontje had, dat gezond was.  

Dus ik vroeg me af, wat m'n verbinding was met een vrouw die een ziekte had gekregen, met 
doodsdreiging, waarvan men weet dat het overdraagbaar is door intens contact. En dóór dat 
verdiepen in die vraag, daar bijna letterlijk dóórheen, kwam ik toen bij het hartverscheurde 
van mijn werk achterop het land. Eindelijk had ik het te pakken. Ik heb uit dankbaarheid één 
dikke euro overgemaakt voor deze vrouw. 
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Zaterdag kwam het James Grieve 
boompje, dat mijn broers en 
zussen wilden geven als 
nagedachtenis aan Lucas. Ik was 
eerder op zoektocht geweest, 
met m'n broer Kees, die me een 
heel oud boompje gunde. Het 
waren karakteristieke en prachtig 
knoestige boompjes. Maar geen 
James Grieves. En die wilde ik 
inmiddels, toen ik werkelijk mocht 
bedenken wat ik wilde. Dus ik had 
het een beetje opgegeven. Tot ik 
m'n tuinmanbuurman sprak, die 
toevallig op 
bomenkwekerijentocht was. "Als 

je een James Grieve-boompje tegenkomt, waarschuw me dan. Beetje oud moet hij zijn."  

Hij kwam er dus eentje tegen en inmiddels was er zo veel tijd overheen gegaan, dat ik het 
niet meer bij m'n broers en zussen wilde gaan bebedelen. Ze hàdden me allemaal al geld 
gegeven, op de begrafenis, waar ik heel verrast over was geweest en waarvan ik had bedacht 
dat dàt dan voor het boompje moest wezen. Maar nee, had Kees gezegd, dat was voor de 
begrafenis. Waardoor ik overigens gerustgesteld was, dat m'n slechte karma van slechts één 
euro overmaken goed verstaan was door het universum.  

Dus ik moest m'n schuldgevoel masseren totdat het aangekomen was bij het erkennen van 
het verlangen van m'n broers en zussen om mij te verstaan. Ik had ze hun eerdere poging om 
hun bijstaan te laten zien via een bloemstuk en een advertentie ontzegd. Deze vorm hadden 
ze verzonnen en ik had er mee ingestemd. Dus nu moest ik het ook tot een einde brengen. 
Ze mochten mij verstaan. 

Dus ik zette het boompje met de tuinmanbuurman in de grond en strooide er één, twee 
handjes Lucasas bij. Dronk nog koffie met de tuinmanbuurman, al dacht ik dat ik daar geen 
tijd voor had, en ontving Joki.  

Met Joki had ik een plan. Ik had nog één euro in m'n vestzak zitten van jouw wisselgeld van 
de Indiër. Ik vond dat Joki ook een keer een dikke euro moest krijgen. Omdat ze steeds maar 
conflicten krijgt en daaruit begrijpt dat ze iets verkeerd doet. Maar ik had haar laatste 
conflict gelezen en ze was zo mooi rechtop blijven staan. Zo zichtbaar gevuld met haar liefde. 
Ik vond dat ze daar óók eens voor gewaardeerd moest worden. Dus gaf ik haar jouw euro, 
met dit hele bovenstaande verhaal. Plús het verhaal van hoe deze euro verkregen was uit de 
strijd om de gelijkwaardigheid van de inzet van energie.  
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Pas gistermiddag, 
toen ik zocht hoe ik 
m'n broers en 
zussen moest 
bedanken voor hun 
boompje, ging ik 
James Grieve horen 
als het Engelse 
"grieve". En toen 
dacht ik: verdomd... 
is James niet 
Jacobus? Of is dat 
Jake? Maak ik het te 
mooi? 

Maar nee dus. Ik 
maakte het niet te 
mooi. Het is een zeer 
doorwrocht 
vaderboompje 
geworden. Vannacht 
droomde ik dat hij al 
weer afgebroken 

was. Maar nee. Toen ik vanmorgen ging kijken was hij veel dikker, dan het boompje in m'n 
droom. Ik had gisteren al vol bewondering staan kijken hoe fier hij stond, terwijl hij beproefd 
werd door de wind. Maar nu pas zag ik ècht hoe dik de stam al was. Het zou kunnen, dat het 
boompje ongeveer zo oud is (een jaar of 10, zei Daniël de tuinmanbuurman) als het moment 
dat ik mij kon verbinden met de hartverscheurdheid van het niet begrepen zijn door m'n 
broers en zussen...   

Ik besluit hem maar zo mooi te maken. 

En ja, met moois moet ik bij jou aankomen.... 

liefs, 

Joke 
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