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Opgewekt
Pasen!
Eigenlijk is dat dubbelop - want Pasen betekent toch
dat de Here Jezus is opgestaan en opgewekt. Met
deze twee woorden spreekt het evangelie erover:
opstanding en opwekking.

“Wie zal ons scheiden van liefde van Christus?’
En dan noemt Paulus een serie crises: ‘Verdrukking,
of benauwdheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of zwaard?’

Ook al is niemand van ons erbij geweest, het gaat
ons allemaal aan. De dood is overwonnen. De grote
crisis is voorbij.

Maar die hebben niet het laatste woord, want
hij vervolgt: ‘IN dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Dat is goed nieuws: Aan alle crises komt nu een
einde, ook die van uw en mijn leven.
Dat klinkt opgewekt.

In dit alles.
Niet pas na dit vaak moeilijke leven, maar juist
midden in de diepste moeilijkheden.
Elke zondag, wat zeg ik, elke dag wordt het zo
weer Pasen.

In de uitleg van de belijdenis van de opstanding
wordt het zo ook gezegd: We worden door de
kracht van de opstanding van Jezus opgewekt tot
een nieuw leven. Straks maakt Hij ALLES nieuw.

Zo krijgt de liefde tot God en de naaste ook steeds
meer ruimte.
Jezus laat vlak voor Zijn terugkeer naar de hemel
weten: “Mij heb je altijd mee!”(Matth.28:20)

En nu dan, als we nog steeds worstelen met de
crises en ‘waaroms’ in ons leven?
In elke crisis mogen we bedenken, ja geloven dat
Hij met Zijn volbrachte offer en met Zijn voorbede
ons opwekt. Hij heft onze neerslachtigheid op door
ons omhoog te laten kijken.

Zelf denk ik dan vaak aan een mooie dichtregel:
‘De dood is nu dood,
overwonnen is het lijden
en Pasen betekent:
een eeuwig verblijden!’

Als we een kruis te dragen hebben, mogen we zien
op de Voleinder van ons geloof, en dat geeft een
intense vreugde.

Ds. J.H.Gijsbertsen, Voorthuizen

Misschien kunt u er niet de hele dag van zingen
maar de Heilige Geest herinnert er ons telkens aan
dat dit opgewekte leven niet meer stuk kan worden
gemaakt door de zonde. Evenmin door onze crisis
en onze waaroms.
Iemand die kort achter elkaar twee kinderen had
verloren vertelde mij eens dat hij had ervaren wat
Paulus schrijft in Romeinen 8:35 en 37.
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Ontmoeting met oud-huisarts K.J. Huisman

‘Voltooid leven? Wie zal daar
over kunnen oordelen?’
‘Het is jammer dat ik er te oud voor ben, anders had ik me graag gemengd in de actuele discussie
over ‘voltooid leven’ en de wilsverklaring omtrent het levenseinde. Het begrip ‘voltooid leven’
bestaat mijns inziens niet. Want wie zal daar een oordeel over kunnen vellen? Alleen al door die
term over te nemen, erken je stilzwijgend dat het bestaat. Uit christelijk oogpunt is het niet goed,
maar uit menselijk oogpunt evenmin.’
Mijn vader had geen auto en bezocht zijn patiënten
door storm en regen op de fiets. Hij was een kleurrijke figuur. Bepaald onzakelijk, hij hield niet van
factureren. Op een keer was er een dorpsbewoner
die er op stond dat de dokter een rekening zou
schrijven. “Blijf hier zitten”, zei mijn vader. Hij
verliet de spreekkamer en na een tijdje zag de
verbouwereerde patiënt door het raam dat hij
wegfietste naar zijn volgende bezoek. Bevallingen
werden contant afgerekend - bij de geboorte van
het volgende kind, een systeem dat alleen werkt bij
grote gezinnen.’

De 93-jarige K.J. Huisman was van 1953 tot aan
zijn pensionering in 1990 huisarts in Melissant,
op Goeree-Overflakkee. Hij nam de praktijk over
van zijn vader, toen die na een kort ziekbed zijn
werk moest neerleggen.
‘Door de omstandigheden was ik genoodzaakt snel
te beslissen, maar ik heb er nooit spijt van gehad.
Mijn vader was er in 1913 begonnen. Flakkee was
toen nog een eiland. Om artsen te verleiden zich
in de kleine dorpen te vestigen, kregen ze van de
gemeente gratis huisvesting. Overdreven luxe was
het niet. De spreekkamer had geen stromend water.
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Nachtdienst
Toen Huisman begon telde het dorp 1500 inwoners,
toen hij met pensioen ging 1800. ‘In het begin was
ik de enige arts in het dorp. De deur stond altijd
open, ik hield aanvankelijk ook nog zaterdagavondspreekuur. Toen de weekenddienst werd ingevoerd
en ik al vanaf vrijdagavond vrij zou zijn, verzette
ik me ertegen, want je ging voor honderd procent
voor je patiënten. Dat klinkt nu als een buitengewone
opoffering, maar zo ervoer ik het helemaal niet.
Je leefde intensief mee met het wel en wee van de
bevolking, je maakte de meest ingrijpende dingen
met ze mee. En ja, die vonden nu eenmaal vooral
’s avonds of ’s nachts plaats. Het is heus niet leuk
om in het holst van de nacht geroepen te worden.
Maar de keerzijde is dat de mensen je op zo’n
moment het meest nodig hebben. Mijn vrouw en
kinderen zijn er wel aan te kort gekomen. Onze
oudste zoon werd om vijf over half één geboren.
Om één uur zat ik alweer in de spreekkamer.’

kan ik je zeggen. Gezien mijn achtergrond heb ik
me nooit echt thuis gevoeld in de kerken van
Melissant. Pas na mijn pensionering heb ik belijdenis
gedaan en ben ik hier in Wezep ouderling geweest.‘
‘Aan de dokter werden andere eisen gesteld dan
aan de dominee. In de spreekkamer had ik goed
contact met de bevolking, ook met de leden van de
Gereformeerde Gemeenten. Zij waren ervan doordrongen dat het lijden bij het leven hoort. In het
licht van de huidige discussies over het levenseinde
is dat een belangrijk inzicht: de waarde van het leven
wordt mede bepaald door de mogelijkheid van het
lijden - Ik spreek nu boven mezelf uit. Als je dat
eenmaal inziet, zal je niet koste wat kost proberen
om dat lijden uit te bannen of uit de weg te gaan.’
Ondraaglijk
De indringende vraag naar euthanasie is Huisman
in zijn huisartsenpraktijk vrijwel niet tegengekomen.
‘De problematiek is pas na mijn pensionering
opgekomen. Ik herinner me een patiënte die zo veel
leed, dat je dat ‘ondraaglijk’ zou kunnen noemen.
Maar het leidde niet tot een euthanasievraag. Ik
probeerde met pijnbestrijding te helpen, maar
wanneer gaat het over in ‘iemand de wereld uit
helpen’? Iemands levenseinde bepalen is ons vak
niet. Maar je mag iemand ook niet in de steek
laten… Ingewikkeld.’

De dokter, de dominee en de burgemeester behoorden
tot de kleine maatschappelijke bovenlaag van het
dorp. Dan had je de middenstand en – het merendeel – de landarbeiders. ‘Al was ik in het dorp
geboren, voor de inwoners was ik er ‘één van de
overkant’, want ik had gestudeerd en sprak gewoon
Nederlands. Zelf heb ik me altijd ‘deel van het
geheel’ gevoeld. Dat komt denk ik door de oorlog,
waarin ik met arbeiders was tewerkgesteld op het
land. Ik kon goed met ze overweg.’

‘In de tijd dat ik actief was als huisarts kon je nog
een beroep doen op algemeen-menselijke waarden.
Daar hoefde je geen christelijk sausje overheen te
gooien. Als huisarts was je hoeder van die menselijke
waarden. Vandaag de dag zien we in het maatschappelijk debat een heel andere gedachtewereld
zich breed maken. Mensen hebben de mond vol
over euthanasie, ‘voltooid leven’ en laatste wilsverklaring. Ik heb er vooral veel vragen bij. Hoe komt
iemand ertoe om euthanasie te vragen? Ondraaglijk
lijden? Hoe vaak gaat het niet vooral over de
omstanders die het ‘ondraaglijk’ vinden? En wie zal
bepalen wanneer een leven ‘voltooid’ is? Ik vind het

Geloof
De oorlogsjaren waren ook in ander opzicht levensbepalend. ‘In die jaren is God mijn leven binnengekomen. Sindsdien heb ik Hem altijd ervaren als
een schaduw aan mijn rechterhand.’ Van huis uit
had Huisman weinig van het geloof meegekregen.
‘Vader was een verwoed atheïst, moeder was uiterst
vrijzinnig. Dat stempelt je in de opvoeding. Als je
dan tot geloof komt is het een hele lange weg om je
waardenschaal te richten naar het christelijk geloof,
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Als liefde eenrichtingsverkeer wordt...

al fout als je de discussie laat ‘framen’ door de term
‘voltooid leven’ in het debat over te nemen.’
Wilsverklaring
‘We moeten niet te veel willen sleutelen aan het
leven. Laten we liever de menselijke kant benaderen.
Ik vind het een teken van zelfoverschatting als
iemand een ‘wilsverklaring’ tekent. Je bent niet in
staat om goed in te schatten hoe je je over enige
tijd, in andere omstandigheden voelt. Een tante van
me had op 53-jarige leeftijd een depressieve bui.
‘Ik zal maar geen nieuwe jurk meer kopen’, zei ze
somber. Het leek alsof ze klaar was met het leven.
Ze is met zwier 93 geworden. Ik bedoel maar…’
De gang van de discussie is tekenend voor het
doorgeslagen individualisme dat hoogtij viert, zegt
Huisman. ‘Je leeft niet alleen voor jezelf. Als je
overlijdt heeft dat impact op je omgeving. Alleen
dat al moet je te denken geven. Je staat in een
zinvol verband tot je naasten. Het is van belang om
steeds die menselijke waardigheid te benadrukken.’

Rebecca was 53 jaar toen zij getroffen werd door
de ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie.
Haar hersenen werden onherstelbaar aangetast
en haar hersenfuncties gingen geleidelijk, maar
onomkeerbaar verloren. Op den duur is zij helemaal
verdwaald in haar eigen wereld en herkent zij
haar dierbaren nauwelijks meer. Zij staat haar
man Edward heel soms toe dat hij haar een kusje
op haar wang geeft. Zij weet, na 36 jaar huwelijk,
niet meer dat hij haar partner is. Aangrijpend. Hoe
kun je als echtgenoot en kinderen liefde blijven
geven als herinneringen vervagen, woorden verloren
zijn gaan en handelingen kwijt zijn?
Huwelijkstherapeut Gary Chapman heeft samen
met Edward en een gezondheidsvoorlichter een
boek geschreven dat inzicht geeft in deze wrede
ziekte en dat handreikingen doet om liefde te
blijven tonen als je vrouw zich niet meer bewust
is wie zij is en niet meer weet wie haar partner is.
Er worden vijf ‘liefdestalen’ onderscheiden: ’dienen,
positieve woorden gebruiken, cadeaus geven,
samen zijn en lichamelijk contact. De schrijvers
zijn ervan overtuigd dat deze manieren om liefde
te laten blijken ook kunnen doordringen als de
dementerende zich in de laatste fase van de ziekte
bevindt. De keuze om lief te blijven hebben is dan
wel eenrichtingsverkeer geworden. In een bijlage
worden veertig manieren genoemd om liefde te
tonen aan iemand met gevorderde en vergevorderde
dementie. De liefedestaal van lichamelijk contact
kan bijvoorbeeld betekenen dat je dicht naast de
zieke gaat zitten en hem of haar vasthoudt als hij
of zij boos, bang of onrustig is.

Register
Hij vertelt hoe hij samen met zijn vrouw een goede
vriendin, een alleenstaande vrouw zonder kinderen,
heeft begeleid tot het einde. ‘Door de uitstekende
zorg in het verpleeghuis van de Gereformeerde
Gemeente kon haar probleem van eenzaamheid
voor zeker 90% worden opgelost. Ze was op het
laatst dement, zat in een gesloten afdeling. Maar
we hadden soms de indruk dat ze juist in de laatste
levensfase vanuit een andere bewustzijnslaag toch
nog goed contact had met familieleden, ons en met
onze kinderen, die haar bezochten. Het deed me
denken aan een hoogleraar die eens zei: ‘De mens
is als een orgel. Er zijn altijd registers die nog nooit
zijn opengetrokken.’ De vriendin is waardig gestorven.
Zo kan het dus ook. Waarom kunnen ze over zo’n
situatie nou niet eens een toneelstuk schrijven en
dat op tv uitzenden?’

Er wordt heldere informatie gegeven over het
ontstaan en het verloop van de ziekte. Het is
vooral een praktisch boek dat op liefdevolle wijze
aangeeft hoe je op een goede manier kunt inspelen
op de behoefte zich geliefd en veilig te weten,
een basisbehoefte van ieder mens en daarom ook
van elke dementerende. Het boek is een aanrader
voor mantelzorgers van patiënten met Alzheimer
en voor bezoekers van dementerenden. Een boek
dat het waard is om gelezen te worden voordat je
met dementie te maken krijgt.
N.a.v. Gary Chapman, Debbie Barr en Edward
G. Shaw ‘Liefdestalen en Alzheimer’, Blijven
liefhebben als herinneringen vervagen’, Uitg.
Royal Jongbloed, Heerenveen, 232 blz. € 17,50.
Ds H.G. de Graaff
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Wijd open
Dat ik haar zou ophalen, is ze kwijt. Ik heb
het drie keer verteld, maar ze kan wel vier
keer dezelfde verrassing aan. Haar ogen gaan
stralen. ‘Mag ik met u mee?’
‘U mag wel ‘je’ tegen me zeggen, of gewoon
Martin,’ zeg ik, terwijl ik haar arm in de mouw
van haar jas probeer te krijgen. Haar handen
grijpen de voering vast en zo schiet het niet
op. ‘Kijk eens, een koolmeesje voor het raam!’
Dat helpt beter dan ‘laat maar los’. Ik weet
immers zelf ook wel hoe lastig loslaten is.
Dan bedoel ik het loslaten van Marieke, haar
dochter, mijn vrouw. We hebben allebei een
gat in ons hart en dat zit er vandaag twee
jaar. Een gat dat niet dicht wil en waar we al
duizend keer ingevallen zijn. Ik leer eromheen
lopen tegenwoordig en mijn schoonmoeder
weet nog maar sporadisch om wie ze zo
verdrietig is. Marieke. Ze loopt nog vaak naast
me, ik droom van haar, dan is ze weer zo jong
als op het moment dat ik haar leerde kennen.
Gezond en vrolijk, met een glimlach waarvan
ik de kluts kwijtraakte. Alles voor die glimlach.
Ik manoeuvreer de rolstoel lift in lift uit. We
zwaaien naar de receptionist aan de balie.
De deuren zoeven open en we zijn buiten.
De zon schijnt uitbundig. Zoveel licht is niet
te verdragen. Mijn schoonmoeder slaat
jammerend haar handen voor haar ogen. Pas
als we onder de bomen lopen, wordt ze weer
stil en laat haar handen weer zakken.
‘Goed zo, hier doen uw ogen geen pijn meer
toch? Kijk eens hoe de bomen uitlopen?’
‘Waar gaan we heen? Of is het geheim?’
Natuurlijk is het geheim, want ik wil zo graag
dat ze zelf ontdekt en herkent. Dat gebeurt bij
het passeren van het hek waarop de zwarte
smeedijzeren letters staan. Memento Mori.
Daar wijst ze naar links en trappelt ongeduldig
met haar benen op de voetsteunen van de
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rolstoel. Als een kind, zoals Marieke soms nog
in een kind veranderde in haar enthousiasme. ‘Ik
moet even gek doen,’ zei ze dan en dan deed ze
een koprol over ons bed. Er zijn vrouwen die hun
leven lang iets meisjesachtigs houden. Van dat soort
kende ik er twee, het oudste meisje duw ik voort,
de jongste is nooit oud geworden. Drieënvijftig is te
jong om te sterven.

bij de sloot. Puinhoop hier!’ blaf ik.
‘Ik kom naar u toe, een ogenblik!’ En meteen is de
verbinding verbroken.
‘Stil maar!’ sus ik de verschrikte ogen naast me.
‘Ik ben niet boos, hoor!’
‘Nee, hè?’ Het klinkt alsof ze niet overtuigd is.
Diep ademhalen, kom op nou, je moet dat mens
nog te woord staan, houd ik mezelf voor.
Het geluid van een kruiwagen op het schelpenpad.
Een jong blond hoofd met warrig krulhaar, boven
een blauwe overal. Ze laat de kruiwagen op het
pad staan en komt op ons af, ondertussen haar
tuinhandschoenen uittrekkend. Is dat de beheerder?
Hoe oud is ze helemaal?

We gaan naar haar graf. Dat ligt aan het einde van
de rij, in de bocht van de sloot. Ze zijn hier met
onderhoud bezig, de grasrandjes zijn afgestoken,
de paden geharkt. En de slootkanten zijn gemaaid,
voor het eerst dit jaar. Maar vreemd genoeg is het
laatste stuk overgeslagen. Precies achter de steen
waar Mariekes naam in gebeiteld staat. Daar hangt
het geknakte winterriet in opperste wanorde tegen
elkaar aan in een te vergeefse poging om overeind
te blijven.

Ze steekt haar hand uit en aan de fijne lijntjes bij
haar ogen te zien moet ik mijn inschatting bijstellen.
Zo piepjong nu ook weer niet.
‘Ik begrijp het,’ zegt ze, meteen na mijn handgebaar
in de richting van de chaos aan de slootkant.
‘Ik ben zoiets hier niet gewend, ik begrijp dat u
nieuw bent, maar ik zou alles graag bij het oude
laten.’

Nooit gedacht dat zoiets me overstuur zou kunnen
maken. Maar het is wel zo. Ik voel in mij een golf
van woede opwellen. Wat is dit voor ongein! Heeft
iemand gedacht dat het lunchtijd was? Laat maar
zitten! Hier komt toch nooit iemand! Maar dit is de
plek van een dierbare, van haar
die ontbreekt in mijn leven, een plek die nooit
verwaarloosd mag worden.

Ze schudt haar krullen naar achteren. ‘Soms kun je
er niet omheen en moet je kiezen voor iets nieuws!’
zegt ze ernstig. Ze wenkt dat ik mee moet lopen
tussen de zerken door naar de slootkant. Ik doe het,
te verbluft om te weigeren. Ze buigt het riet uiteen
en er vliegt klapwiekend en snaterend een woerd
op. Ze zakt op haar hurken en legt haar vinger op
haar lippen. Ik buig me en kijk met haar mee. Hoe,
als haar hand het riet opzij duwt, er een eendennest
tevoorschijn komt. Het vrouwtje verdwijnt blazend
tussen het riet. Zeven eieren en twee gebarsten
schalen, waarin nog nat en kleverig iets beweegt.
Een snaveltje, een kopje, een pootje met zwemvliezen trapt zich naar buiten. Ik kijk opzij en zie
hoe zacht haar glimlach is.

‘Kijk dan! Moet je dat nu zien, dat kan toch niet!’
Ze knikt ja en schudt nee, in een onbeholpen
poging om te vatten waar ik me zo druk om maak.
Hoe kan dat me nu nog bozer maken? Het lijkt
ineens alsof ik zelf in de chaos van dat riet terecht
kom, of ik, die in stijf bevroren toestand nog
overeind leek te staan, nu ontdooid ben. Geen
houvast meer, geen structuur, omgevallen, losgekoppeld, dood.
Ik gris mijn telefoon uit mijn jaszak en zoek in mijn
contacten naar het nummer van de beheerder. Ik
verwacht de stem van Jan te horen, maar het is een
vrouwenstem. Nee, Jan is er niet, die is onlangs
met pensioen gegaan.

‘Komt die moedereend wel weer terug?’ fluister ik.
Ze knikt geruststellend en vouwt het riet weer dicht.
‘Daar vertrouw ik op, een kwestie van tijd.’

‘U spreekt met de nieuwe beheerder, ja, ik ben
Jozien. Wat kan ik voor u doen?’

Terug bij het schelpenpad, pakt zij de kruiwagen
weer op en ik duw de rolstoel met mijn slapende
schoonmoeder richting de uitgang. Daar houdt ze
het hek voor ons open. Wijd open.

‘Zorgen dat het blijft zoals het was. Netjes en
ordelijk. Ik sta hier bij graf nummer 258 in de hoek

Joke Verweerd
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Het Licht breekt door
De dag rijst rood in het verschiet,
de hemel zingt het hoogste lied,
de aarde juicht uit alle macht,
de hel barst los in jammerklacht.
Omdat de Koning komt en stoot
de deuren open van de dood,
bevrijdend uit de lange nacht,
het volk dat in het duister wacht.
Die lag besloten met een steen,
een wacht soldaten erom heen,
stijgt uit het graf en triomfeert
in al Zijn pracht. De Heer regeert.
Nu zijn de tranen en de pijn
Voorbij, de dood zal niet meer zijn.
een stralende engel kondigt aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.

Anoniem 6e eeuw, vertaling J.W. Schulte Nordholt.

Dit Paaslied moet al gezongen zijn toen het christelijk geloof
nog maar net bij ons in het noorden van Europa begon door
te dringen. De bekende dichter van kerkliederen, J.W. Schulte
Nordholt, vertaalde de Latijnse tekst in het Nederlands.
In het aanbreken van iedere nieuwe dag ziet de tekstdichter
een teken van Pasen. Donker was het! Donker van zonde en
verlorenheid! Elk licht dat we zelf ontstaken, leek even hoop te
geven, maar doofde zo weer uit. Het duister is een macht!
Een loodzware deur, als een steen op een graf!
Maar Pasen! Dat wonderlijke woord, dat hoge lied:
Jezus stootte de deur open. Van gene zijde. Onweerstaanbaar.
Een waaier van licht valt nu over het leven heen.
In Houten kon je op Paasmorgen de zware klokken van
de Dom van Utrecht horen luiden. Ze juichten:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Ds. J. Westland, Putten
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