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Wanneer ik de Vlietweg opkom en het pad van ons huis
oprij, word ik verwelkomd door twee prachtig bloeiende
bomen. Een stralende roze prunus en een witte
krentenboom. Wat een weldaad, wat een welkom!
De meimaand is weer begonnen, een maand vol
mogelijkheden voor de natuur om haar best te doen er zo
mooi mogelijk uit te zien. En wij mensen komen uit onze
huizen te voorschijn om ons op te warmen aan de lentezon
en te genieten van enthousiaste vogelgeluiden. Het tuingereedschap wordt uit het
schuurtje gehaald en de tuin krijgt een opknapbeurt. Er worden plantjes bij het tuincentrum
gekocht en natuurlijk ook een paar zakjes mooi bloemenzaad. Zelf zaaien hoort er bij, want
hebben we dat vroeger als kind ook niet mogen doen? Vol verwachting zaad in de grond
stoppen om later vol trots je eigen bloemen te plukken…
Dit jaar ga ik ook zaaien en in gedachten zie ik mijn tuin,
zonder veel moeite, nóg mooier worden. Tegelijkertijd
bedenk ik dat ontkiemen van zaad en het groeien tere
plantjes niet vanzelf gaat. Het opkweken van planten
betekent dat je ze de tijd moet geven om alle stadia van hun
leven rustig te laten doorlopen, van zaad, kiempje,
wortelstelsel, stengel, blad, bloem tot zaad. Ook goede
aarde en op zijn tijd water zijn onontbeerlijk. Als je zaait weet je nooit zeker of je kan
oogsten. En hoe hoger ik mijn verwachting span, hoe groter
de teleurstelling zal zijn bij het niet uitkomen daarvan.
Natuurlijk mag ik hopen op een goede kieming of een
mooie oogst, maar dat is iets anders dan het hebben van
een verwachting. Daarmee leg je in feite een claim op de
toekomst. En die claim drukt op datgene wat onze
verwachting moet waarmaken. Dat gaat ook op voor
wanneer je iets organiseert of begint aan een taak of project. Ondanks dat je met
enthousiasme begint, kan het anders lopen dan je had gewild. Je boekt geen resultaat of
het resultaat is anders dan je had verwacht. Je kan dan teleurgesteld zijn en jezelf of
anderen verwijten maken, maar tegelijkertijd kan je ook tevreden over dat je het
geprobeerd hebt.
Dus wanneer ik zaai, verwacht ik niets, neem ik mij voor. Ik wens het zaad kracht toe en laat
het resultaat over aan de natuur. Ik mag het uit handen geven en geduldig toekijken, het
wonder aanschouwen, en wie weet straks genieten van een heerlijke bloemenpracht!
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