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Tuintjes van hoop

  © rr

Ik heb ruzie met mijn vriend. We roepen al tien minuten tegen elkaar en we zijn allebei
vergeten waarom. Plots zegt hij dat ik te weinig engagement toon in onze relatie, alsof
ik met hem geen thuis wil creëren. ‘Dat is niet waar’, zeg ik, mijn ogen dichtgeknepen
alsof het een argument is. Vervolgens beweert hij dat ik te weinig om de planten geef.

Dat is de druppel. Ik pak een plant waarvan ik weet dat hij ’m mooi vindt en
gooi die heel dramatisch op de grond. ‘De 122 planten die alle ruimte innemen in
ons appartement, zijn wel het laatste waarmee ik me wil bezighouden’, snauw ik hem
toe. Ik ga naar buiten en om af te koelen wandel ik over de net vernieuwde
Scheldekaaien.

Het grijze, plantloze terrein herinnert me aan een fotoreportage
(https://www.standaard.be/cnt/dmf20190905_04593839) van Henk Wildschut, die
ik dit weekend in dS Weekblad zag. Hij fotografeerde tuintjes in vluchtelingenkampen.
De foto’s tonen hoe mensen in dorre zandvlakten kleur aan hun leven geven. Het moet
een hele klus zijn, want water is er vaak schaars. ‘Planten scheppen een thuisgevoel,
bloemen geven hoop. Zonder lopen we als mens verloren, waar ook ter wereld’, lees ik
bij de foto’s. Ik weet niet of er ‘zonder hoop’ of ‘zonder bloemen’ bedoeld wordt, maar
ik vind het mooi dat het beide kan zijn.

Het is een menselijke noodzaak om een thuis te willen creëren, maar dat is niet
vanzelfsprekend. De planten en bloemen op de foto’s van Wildschut staan vaak in
potjes, om op eender welk moment meegenomen te worden wanneer de mensen plots
zouden moeten vertrekken.

Pano nam deze week het zogenaamde succesvolle Deense migratiemodel onder de
loep, waarbij vluchtelingen niet meer dan gasten zijn en dat ook blijven. Ze kunnen
slechts tijdelijk hun tuintjes opslaan. Er staan letterlijk limieten op thuiskomen.

Plots schaam ik me om mijn privileges. Voor mij waren de planten niet meer dan wat
lastige decoratie, voor anderen bieden ze hoop, perspectief. Ik kom thuis en excuseer
me bij mijn vriend. Hij had gelijk (dit keer toch). Hij kust me. Ik geef de planten water.
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