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Pasen 

Nog altijd wachtend op sneeuw, snert en wat Elfstedentocht koorts, lees ik verrast dat we 

alweer bijna de zomertijd ingaan. De tijd vliegt, dat is mij bekend, maar zij hoeft niet per 

sé sneller te vliegen dan zij vloog. Komt het omdat de seizoenen nog nauwelijks van 

elkaar verschillen en steeds meer in elkaar overgaan? Dat terrasje in de winter, in T-shirt 

achter glas en in het zonnetje? De dikke trui op een gure juli-avond? Hoe dan ook, na het 

opruimen van de kerstballen kan ik alweer gaan denken aan het verstoppen van de eieren.  

 

Ik houd van tradities, dat is u bekend. Het in stand houden ervan betekent dat er op 

gezette tijden iets te vieren valt, samen met familie. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn 

wat dat betreft aan mij gewend geraakt. Hoewel al enige tijd opa, zingen mijn beide 

boomlange zoons nog steeds uit volle borst Sinterklaas kapoentje als de pakjesboot wordt 

aangemeerd. Ook hun vriendinnen hebben inmiddels hun schroom overwonnen en 

zakken door hun knieën voor de traditionele gezinsfoto onder de kerstboom. En over een 

paar dagen - ik kan mij daar echt op verheugen - lopen er vier volwassenen in alle hoeken 

en gaten van ons huis te speuren en zich af te vragen waar ‘die ouwe’ in hemelsnaam een 

ei kan hebben verstopt. Mooi toch?  

 

Ik mag niet klagen. Ons huis zit regelmatig vol met kinderen en aanhang èn ik heb een 

nieuwe liefde! Mijn vrouw schrok enigszins toen ik haar dit opbiechtte, maar zo ben ik 

dan ook wel weer. Ik kom altijd eerlijk uit over wat ik denk, doe en voel. Gelukkig 

begrijpt mijn vrouw mij en gunt zij mij dit prille geluk van harte. Maar tot zover mijn 

vrouw. Mijn nieuwe vlam heet Fay en telt 16 maanden. Zij slaapt regelmatig bij ons en is 

kind aan huis. De gesprekken verlopen weliswaar nog wat moeizaam, maar dat verhindert 

haar niet om honderduit te brabbelen. Zij is wat haar betreft duidelijk. Dat ìk haar taal 

niet spreek, is toch echt mijn probleem. Ik moet maar wat beter mijn best doen. 

 

Dat zit ook in mij. Ik wil altijd mijn best doen. Niet om de beste te willen zijn – ik zou 

een slechte sporter zijn, want ik vind meedoen veel belangrijker dan winnen – maar om 

de zaak niet te versloffen. Als je iets doet, dan moet je het ook goed doen. Dat zit er nu 
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eenmaal in gebakken. En daar wringt de schoen wel eens een beetje. Soms voel ik mij 

schuldig. Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. 

 

Ik heb slechte longen. Eenmaal in de medische molen was ik er slecht aan toe. Mijn 

uithoudingsvermogen was uitermate belabberd, ik kon nauwelijks lange zinnen spreken 

en het ademhalen ging een stuk beter met wat extra zuurstof via een neusbril. Voor velen 

van u herkenbaar wellicht. Al snel begon ik echter met revalideren. En ik deed mijn best, 

want als je iets doet… Enfin, het resultaat is dat ik zowaar conditie begon te krijgen. Met 

dagelijkse ontstekingsremmende medicatie en geregeld sporten ben ik nu op een punt 

aangekomen dat ik bijna een normaal mens ben. (Mijn vrouw die over mijn schouder 

meeleest, moet nu erg lachen. Maar dit terzijde.)   

Weer serieus nu. Zolang ik geen inspannende dingen doe als traplopen, bukken en 

sjouwen, lijk ik geen probleem te hebben. En dat is niet altijd even leuk. 

 

Ik ben vrijwilliger voor het Longfonds en help maandelijks bij het Longpunt Zoetermeer. 

Daar zijn nog meer vrijwilligers aanwezig, al dan niet zelf met longproblemen. Er zijn er 

bij die er dermate slecht aan toe zijn, dat ik alleen maar respect kan opbrengen voor hun 

niet aflatende enthousiasme om te kunnen meehelpen. Zij hebben immers een hoop 

drempels te overwinnen bij het doen van wat zij doen? Dan prijs ik mijzelf gelukkig dat 

ik nog zo goed ben, maar tegelijkertijd fluistert een stemmetje in mijn oor dat ik er niet 

echt bij hoor. Zelfs de bezoekers van het Longpunt vermoeden bij mij geen problemen op 

dat vlak. Ik weet dat het onzin is. Alsof ik beter mijn best zou moeten doen om slechter te 

worden. Maar toch. Begrijpt u? 

 

En dan denk ik weer dat het allemaal zo heeft moeten zijn. Ik op mijn beurt kan tenminste 

nog dingen doen en regelen waar anderen moeten afhaken. Ik breng lotgenoten met 

elkaar in contact. Ik vergaar informatie voor wie vragen en twijfels heeft. Ik bezoek 

degenen die voor de zoveelste keer zijn opgenomen. Ik doe best wel een beetje mijn best, 

denk ik dan. Toch? 

 

Maar nu ga ik eieren verstoppen. 


