
Lieve mensen, 

 

 

Het mooiste boek, dat ik nooit gelezen heb is ongetwijfeld van Marcel 
Proust: “A la recherche du temps perdu”. Die titel is zo mooi, dat ik er 
nooit aan begonnen ben om het te lezen, bang als ik was, dat het de titel 
zou schaden. A la recherche du temps perdu, zo’n mooie titel. Zo 
boordevol van datgene dat het aanduidt. Nostalgie. Taal en metataal 
tegelijk. Verloren tijd, is dat hetzelfde als een verloren portemonnee. Kun 
je die terugvinden zonder dat ie veranderd is? Kun je met die temps 
perdu weer gewoon verder gaan als je hem gevonden hebt, alsof er niets 
gebeurd is? Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. 

Gisteravond kwam ik tegen middernacht thuis. Ik was iets later 
vertrokken dan Syb en Gabriël, maar nog ruim voor Martin 
Jacobs. Thuis kroop ik, dat is mijn gewoonte, nog even achter de 
computer, het internet op. En het moet wel middernacht geweest 
zijn, dat moment waarop alles voorbij is en waarop alles nog 
belofte is, dat ik op de site www.omroep.nl een verwijzing 
tegenkwam naar de bibliotheek van de verloren geluiden. Wat 
een idee. Maar ook hoe wonderlijk. Op het moment dat je die 
geluiden vastlegt zijn ze nog niet verloren en als je ze vastlegt 
gaan ze ook nooit meer verloren. Een prachtig idee, een 
onmogelijk idee. Het geluid van een paard voor een 
maaimachine, het gekraak van bonen in een schootkoffiemolen, 
het snijden van brood, het opzetten van een naald op de 
grammofoonplaat. Heerlijke geluiden. Ik kan ze nu terughalen via 
internet. Ik hoef er niets meer mee, ik kan er ook niets meer 
mee, alleen nog van genieten. Maar die geluiden zijn verstomd. 
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. 

Een leven is nooit voorbij, hoop ik. Althans ik wil niet dood. Ik ben bang 
om dood te gaan. Leven is zo fantastisch mooi. Ik wil in ieder geval een 
steen op mijn graf, zodat mijn naam gelezen kan worden door 
voorbijgangers. Want zolang iemand mijn naam uitspreekt, ben ik nog 
niet echt dood, leef ik verder tussen kromgetrokken zerken, onder 
stokoude bomen. Zelf bezoek ik vaak de kerkhoven bij verweerde 
dorpskerkjes en spreek ik namen uit van mensen die ik alleen van naam 
ken, maar die dankzij mij weer even doorleven. Haal ik daarmee hun 
leven terug, maak ik een eind aan hun verleden? Voorbij, voorbij, o en 
voorgoed voorbij. 



Het schooljaar is voorbij. Een leven, een schoolleven kenmerkt zich door 
zijn voortgang. Geschiedenis heeft geen waarde, blijft alleen maar een 
verhaal, als ze zonder ontwikkeling is. Ook in het onderwijs koesteren we 
nostalgische gevoelens, drukken we aan ons hart wat voorbij is. Dat is 
heerlijk. Dat geeft een fijn gevoel. Oude geluiden, oude woorden. Maar 
de vrouw van het heden is niet meer het durske van toen. We zoeken 
wel de mooiste Brabantse woorden, om zo een stukje van ons leven 
terug te halen. Aveseren, Tulder, Kraaigen. Maar het is alleen nog maar 
een verhaal, nostalgie. Het is geen taal meer. Niet meer de 
werkelijkheid. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. 

Proust schreef zijn A la Recherche du Temps perdu in een volledige 
gecapitonneerde kamer. Afgesloten van de werkelijkheid. Oude verhalen 
belemmeren een nieuw leven. We kunnen ze lezen, dat is heerlijk, maar 
we kunnen ze niet meer leven. Onze taal is veranderd, ons onderwijs 
verandert.  

Een schooljaar is voorbij. We gaan op vakantie. Naar Frankrijk, Spanje, 
Zierikzee. Vaak naar die plaatsen waar we herinneringen aan hebben 
van vorige vakanties. Dat is heerlijk. Dat is veilig. Een nieuwe keuze 
geeft altijd een onwennig gevoel. Psychologen zeggen dat thuisblijven 
voor dat gevoel het beste is. Voor onderwijs is het dat niet.  

 

Fijne vakantie. 

 


