7 juli 2018
Lieve Noor en Jur,
Een deken als metafoor voor het huwelijk.
Ik zie jullie verbaasd je wenkbrauwen optrekken. Wat heeft een deken
met een huwelijk te maken?
Als ik haak, heb ik veel tijd om na te denken. Vooral toen ik besloot
dat mijn nieuwe haakproject een cadeautje voor jullie zou worden. Dit
kwam er in mij op.
Waarom juist deze deken? Dit patroon?
In de eerste plaats omdat ik het mooi vond! Heel egoïstisch gedacht
eigenlijk. Hopelijk denken jullie nog een beetje aan je moedertje als
je het dekentje gebruikt!
Een dekentje is best duurzaam, en zal vele jaren mee gaan. Tenzij je
het mishandelt. Als je het in de kookwas gooit bijvoorbeeld, blijft er
niet meer dan een pannenlap over. Behandel het met zorg. Met
zachtheid. Net als jullie huwelijk.
Het chevronpatroon van dit dekentje bestaat uit pieken en dalen. Upsand-downs. Voor- en tegenspoed. Het huwelijk kent ze ook. Alweer zo’n
mooie metafoor.
Het lijkt een behoorlijk perfect dekentje. Op het eerste oog. Maar als
je goed kijkt, zal je echt wel wat foutjes ontdekken. Geeft niks. Het
gaat om het totaalbeeld. Zien jullie de metafoor? Vergeef elkaar de
foutjes en de slordigheidjes. Allemaal niet zo belangrijk. Waar het
echt om draait is de liefde voor elkaar.
Het kostte me best veel tijd om dit dekentje te maken. Steeds
hetzelfde patroon werd saai. Ik wilde een paar keer het bijltje er bij
neergooien, maar ik zette door. Soms was het eentonig. Een sleur. Het
werd een gewoonte om elke avond te haken. Ik had wel aan een ander
haakproject willen beginnen. Maar dan dacht ik: dat wordt na een
tijdje ook een sleur. Niet per se beter, ook al lijkt dat zo in het
begin.
Ik denk dat ik de metaforen met het huwelijk en het huwelijksleven
niet hoef uit te leggen...
Dat zo’n simpel dekentje zoveel te vertellen heeft. Dat is best
bijzonder. Het is eigenlijk een heel speciaal dekentje. Ik hoop dat
het jullie comfort en warmte geeft.
In dit dekentje zitten alle wensen van mij aan jullie. Veel geluk,
liefde en warmte! In voor- en tegenspoed. Dat jullie samen heel oud
mogen worden.
Gonda

