
 

 

Loflied voor de verloren gegane tijd  
 
Een paradijselijke klokkentoren, ’s nachts of overdag in mijn achtertuin, een hond die ingedut 
aan mijn voeten ligt, bij de open haard en op mijn knieën een boek dat open ligt op zijn 
mooiste pagina’s. “La vie de cocagne” is een prachtig lied van Jeanne Moreau. Het herinnert 
ons eraan dat wij niet noodzakelijk vrijwillige slaven hoeven te zijn, dat wij ruimte moeten 
inlassen voor rustperiodes, omdat die deel uitmaken van de levende tijd.  
 

Wat moeten wij toch een hekel hebben aan de tijd om voortdurend te zeggen dat we hem 
moeten doden! Elk moment moet gevuld worden. Er kan geen enkel moment van leegte 
bestaan. Toch zijn er vertragingen die echte dissidenten zijn, kostbare opstanden, kleine 
knipogen naar de tijd, mislukte daden waar wij onszelf tegenkomen, waar wij ideeën door ons 
heen laten gaan. 
 

Onze eeuw gaat er prat op, om een eeuw van intens, efficiënt, rendabel en productief leven 
te zijn. Maar het is slechts een rusteloos, koortsachtig leven dat zowel ons bestaan zelf als de 
natuur vernietigt. De virtualisatie van de werkelijkheid verplicht mensen meer en meer tot 
een snelheidsrace die onze tijd tekent met zijn ziekte. Maar het leven is enkel echt menselijk 
als het ook traagheid bevat. Omdat de tijd geen respect heeft voor wat er zonder hem gedaan 
wordt.  
 

Wij hebben dezelfde zonde begaan als die van Niobe in de Griekse mythologie.  De fout van 
deze dochter van Tantalos was dat zij geloofde dat hoeveelheid, kwaliteit kon overtroeven. Ze 
pochte over haar vele kinderen en bespotte een god die er maar twee had verwekt. Olympus 
strafte haar overmoed af: haar nakomelingen werden allemaal gedood en zijzelf werd in een 
rots veranderd. De rots bestaat nog steeds, ergens in Griekenland. Men kan er een paar ogen 
in zien, waaruit een bron vloeit die erg op tranen lijkt. 
 

Het is tegenwoordig “not done” om te zeggen dat je overwerkt bent. Maar onze elektronische 
agenda's staan vol nutteloze afspraken. De hedendaagse woordenschat puilt uit van 
indrukwekkende woorden, meestal Angelsaksisch, die als nobel etiket dienen voor veel 
nietszeggende dingen. Teambuilding bijvoorbeeld. Iedereen moet van zijn stress af door met 
zijn medewerkers in korte broek over een weide te lopen. En hoeveel vergaderingen zijn er 
niet waarvan het aantal enkel de belangrijkheid onderstreept van degene die ze bijeenroept.  
 

Ik had in mijn jeugd twee tantes, juffrouwen die meer dan één kans zouden hebben gehad om 
te trouwen, maar dat niet wilden. Hun bijzondere missie leek te zijn om te waken over een 
oude grootmoeder of over een bediende die het einde van haar carrière had bereikt en om 
hun neven te verwennen. Eén van die tantes naaide vermommingen voor ons.  De andere 
deed mij deelnemen aan eindeloze devoties in ruil waarvoor ze mij betaalde met een snoepje. 
Ik herinner mij de intense vreugde die ik voelde toen ik na lang wachten de langzaam 
vervaardigde vermomming kreeg of genoot van de uitzonderlijke en zeldzame smaak van het 
pittige snoepje dat zo geduldig verdiend was. Het "I want it all and I want it now" gevoel 
bestond toen nog niet. Deze incarnatie in werkelijkheid vertienvoudigde het genot. 
 

Daarom wil ik niet tot degenen behoren die zeggen dat ze geen tijd hebben. Laat mij alsjeblieft 
mijn eigen tijd beleven zoals ik het wil en ontdekken dat ik hem nooit zo goed bezit als 
wanneer ik hem verlies. 
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