PRÉSENTE!
Concerto in Memoriam, 5 juni 2005 - Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Drs Jacobine D.C. Geel
Een mens sterft tweemaal, schrijft Heere Heeresma: eenmaal als zij overlijdt, de tweede keer wanneer
ze wordt vergeten. Zeker had ook mijn zwager een punt toen hij hier, half grappend, half ernstig,
tegenin bracht dat voor sommige mensen het omgekeerde waar is: eerst worden ze vergeten en dan pas
gaan ze dood. Dit komt voor en is erg genoeg. Maar in verreweg de meeste gevallen heeft Heere
Heeresma gelijk. Mensen sterven tweemaal: als ze overlijden en daarna als ze worden vergeten.
Verzet tegen die tweede dood, de dood van het vergeten: is dat de reden dat u hier bent? De eerste
dood kon u niet tegenhouden; uw geliefde, uw kind, uw vader of moeder, uw dierbare naaste is u
ontvallen. Te vroeg, volkomen onverwacht of in vrede, maar hoe dan ook ontvallen. En hoe iemand
ook stierf, wie achterblijft realiseert zich in de weken, maanden, jaren die volgen vaak meer dan eens
dat dood dood is en wel erg lang duurt. Tegen deze, de eerste dood, had u geen verweer. Maar u kunt
minstens proberen een drempel op te werpen tegen de dood van het vergeten. In uw herinnering, in
memoriam, zijn ze immers nog onder ons, onze doden. Zolang u de herinnering aan uw doden
koestert, leven ze voort, spelen ze een rol in ons leven. Is dat de reden dat u vandaag hierheen bent
gekomen?
Wij zijn hier met velen en ieder van ons zal zich bij de dood iets anders voorstellen. De dood is het
einde niet, zeggen sommigen. De dood is nieuw begin, is het opstijgen van de ziel naar de hemel, het
inkeren van de ziel in zichzelf, het indalen in een ander leven. Voor even zo velen is de dood het einde
wel, is de laatste adem ook echt het laatste en is de ziel niet los verkrijgbaar van het stoffelijke
lichaam. Lichaam en ziel zijn verbonden zoals de stemming en het feestje. En wie gaat, wanneer het
feest is afgelopen, de straat op om te zien waar de stemming bleef?
Maar wat de dood voor ons ook is en welke beelden wij ook hebben van wat hierna komt – leegte, een
altijd groene weide, een hand die ons opvangt - met het leven is in ieder geval nooit, voor geen van
ons, de relatie met de gestorvene voorbij. Die leeft verder, in wie we zijn en in onze herinneringen –
dierbare en soms ook lastige, gruwelijke. Pas als wij er zelf niet meer zijn is ook de gestorvene
werkelijk gestorven. Zolang wij leven zijn wij – of wij willen of niet - met wie wij aan de dood
toevertrouwden verbonden. En zolang wij herinneren en de herinnering koesteren leven ook zij.
Die herinnering kan een bron van kracht zijn. Zoals in het indrukwekkende verhaal dat ik ooit hoorde
van de Duitse theologe Dorothee Sölle. Zij vertelde over een bijeenkomst in Nicaragua, LatijnsAmerika. Mensen waren samengekomen om te protesteren tegen de terreur van een corrupt regime.
Maar voordat de toespraken begonnen werden de namen voorgelezen van helden die in dit verzet al
waren gevallen. En bij iedere naam die klonk stapte een van de aanwezigen naar voren en zei:
‘Présente’. Aanwezig. Aanwezig, want een levende herinnering voor de mensen daar op dat plein.
Présente. Het was een eerbetoon aan wie stierven; het was troost, bemoediging en inspiratie voor wie
achterbleven.
Het zou een mooi, een indrukwekkend ritueel zijn om deze middag mee te beginnen. Stelt u zich voor:
• Marie Geel-Mulder – présente!
• Jan en Jasper Groen – présente!
• Cornelia Holm – présente!
Vult u zelf maar aan – de lijst van namen zou lang zijn. We zijn vanmiddag met zeer, zeer velen, maar
zo beschouwd zijn we met nog veel meer. Ook onze doden zijn weer even heel erg bij ons. Présente in
memoriam, herinnering die kan troosten, bemoedigen.
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Maar ik kan mij ook voorstellen dat het anders gaat, dat de herinnering aan wie stierf het leven van
wie achterbleef niet rijker maakt – hoezeer ook rijker aan weemoed - maar in de weg zit. Het verlies
kan te groot zijn om een plek te geven, de rouw te rauw, het verdriet te machtig om het hoofd te
bieden. Het kan je opslokken, het roer van je leven overnemen, zich van je wezen meester maken.
Letterlijk: je zou bijna niet meer weten wie je was zonder dit verdriet.
Zelfs met afscheid van een levende liefde kan het zo gaan, ik herinner het me goed. De pijn ging niet
over, bleef maar schrijnen en op een dag ontdekte ik: ik wil die pijn ook niet kwijt, ik zou me geen
raad weten zonder, ik zou niet meer weten wie ik dan was. Koesterde ik de herinnering aan de
afwezige, of koesterde ik de pijn van het verlies? In mijn geval dat laatste en die ontdekking kwam als
een schok. Het was het begin van een aarzelend, schoorvoetend loslaten. Het was het begin van een
weg terug, van een leven waarin het verdriet mij in zijn greep hield, al mijn krachten opvrat, naar een
leven waarin ik verdriet had maar waarin ook weer ruimte kwam voor andere emoties.
Ik realiseer me: dit is mijn ervaring. Want hoe is het voor de moeder die haar vijfjarig zoontje verloor
aan de dood door verdrinking? Is voor haar opgeven van het verdriet niet hetzelfde als haar kind – in
haar beleving opnieuw, voor de tweede keer – in de steek laten? En kan iemand zoiets ooit van een
moeder verlangen? Ik kan mij voorstellen dat bij zo’n verdriet iemands ziel zich voorgoed tegen voluit
verder leven verzet.
Wanneer ik het niet meer vind in de wereld, dichtte Hans Andreus:
Wanneer ik het niet meer vind in de wereld,
niet in dit woord, niet in liefde,
laat mij dan donker worden als de zee ’s nachts,
laat mij dan uitgaan als een vuur in de regen
Uitgaan als een vuur in de regen – dat is wat je bij alles verterend gemis misschien het liefste zou
willen. Want wat is leven zonder de warmte van de liefde, zonder gekend te worden als wie je bent?
Daar zonder is het leven woest en ledig, en doods, ik zeg het Hans Andreus na. En hoe moet je verder
als er in de kring van mensen die je als een onverbrekelijke eenheid ervoer, plotselinge, gapende open
plekken gaten vielen?
Ik heb altijd wel willen leven,
maar wat is dat zonder de warmte
van een hartslag in liefde of meer zelfs,
wat is dat wanneer men zichzelf niet loslaat?
Ja, wat? En toch. Hoe groot het verdriet ook is, en wat ook de oorzaak ervan, misschien mogen we
onder alle omstandigheden de vraag minstens toelaten of wij met het verdriet ook de verbondenheid
met de overledene prijsgeven. Wie ooit heeft liefgehad, kent de waarde en de pijn van verbondenheid.
Want verbondenheid betekent vreugde, momenten van geluk, maar onverbiddelijk ook dat eindigheid
zich nestelt in het bestaan. Eindigheid, of beter gezegd: het bewustzijn ervan. En met de eindigheid de
weemoed, onvermijdelijk.
Ik zing ‘M’n opa, m’n opa, m’n opa’ en dat er in heel Europa niemand was zoals hij. Maar direct
onder de oppervlakte van de jubel schrijnt het. Vanwege de verleden tijd: was er niemand zoals hij, zo
aardig voor mij. Schrijnt het omdat ik zing namens mijn kind, over zijn opa en dus over mijn eigen
vader. Nu springlevend, en als het om zijn kleinzoon gaat is weinig hem te dol. Maar er komt een dag.
En soms kan ik hem via het kind ineens nu al missen. Maar ook al gaat dood van wie ik houd, ik wil
niet vluchten in een liefde voor dode dingen. Verdriet om de eindigheid is de prijs voor
verbondenheid. Dood, desnoods. Maar niet doods.
Verbondenheid. Dat is vasthouden, vastgehouden worden maar ook loslaten. Daar willen we niet altijd
aan, en het kan een leven lang duren voor we het leren. Loslaten is moeilijk en pijnlijk. Maar
misschien helpt het, is het een troost ons te realiseren dat het niet hetzelfde is als vergeten. We plegen
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geen verraad aan ons verleden; we herinneren ons wie we verloren, denken met vreugde en andere
gevoelens terug aan wie wij waren in hun aanwezigheid. Maar we hoeven ons niet ons hele verdere
leven te verstoppen in ons verdriet. We koesteren de herinnering, niet de pijn van het verlies. Daarin
schuilt ons verzet tegen de tweede dood. Daarom zijn we hier. Ik sluit af met woorden van de Poolse
Wyslawa Szymborska, die precies verbondenheid in vrijheid proberen uit te drukken:
Ik neem het de lente niet kwalijk
Dat ze weer is aangebroken.
Ik reken het haar niet aan
Dat ze als elk jaar trouw
Haar plichten vervult.
Ik begrijp dat mijn verdriet
het groen niet tegenhoudt.
Als een sprietje buigt,
Dan alleen in de wind.
Het doet me geen pijn
Dat de elzen aan het water
Weer iets hebben om mee te ruisen.
Ik neem voor kennisgeving aan
Dat het – alsof je nog leefde –
Bij de oever van een zeker meer
Nog even mooi is als het was.
Ik kan me zelfs voorstellen
Dat op dit ogenblik
Een ander stel dan wij
Op de omgevallen berkenstam zit.
Ik respecteer hun recht
Om te fluisteren, te lachen
Om gelukkig te zwijgen.
Iets jong vogelachtigs
Ritselt in het riet.
Ik wens hun oprecht toe
dat ze het horen.
Ik verlang niets
Van het diepe water bij het bos
Dat nu eens smaragdgroen,
Dan weer saffierblauw,
Dan weer zwart is.
Met één ding ga ik niet akkoord.
Met mijn terugkeer daar.
Van het voorrecht van de aanwezigheid
Doe ik afstand.
Ik heb je net genoeg overleefd
En niet meer
Om er van verre aan te denken.
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