Zaterdag 12 augustus

Vandaag ontmoet ik iemand die ik al een tijdje ken. Anneleen Van Offel is een jonge
schrijfster die columns gepubliceerd heeft voor de Buren, het Vlaams-Nederlands cultuurhuis
te Brussel, en ook enkele kortverhalen gedeeld heeft met de wereld. Drie jaar geleden was ik
haar mentor op het Antwerps Conservatorium. Dat ben ik trouwens nog steeds, vindt zij zelf,
en dat doet me wat trots glimmen, dat geef ik toe. Voor haar eindwerk schreef ze een roman
die ik goed vond, hoewel ik voelde dat ze veel beter kon en ik raadde haar dan ook aan om
stug door te schrijven en het manuscript nog niet aan uitgevers aan te bieden. Onlangs kwam
ik van haar te weten dat ze dat toen een streng oordeel vond. Uiteraard deed ze haar goesting
en stuurde het wel naar uitgevers.
Daar gaat mijn eerste vraag aan haar over. Hoe zit dat met haar en tijd? Er zijn wat mensen
bij komen zitten, allemaal een generatie ouder dan deze zesentwintigjarige schrijfster.
Anneleen is altijd ontwapenend eerlijk, vind ik. Ze zegt dat ze voelt dat sommige mensen in
haar omgeving haar hebben opgegeven. Dat boek van haar had er al lang moeten zijn, ziet ze
sommigen denken. Wat daar toch ook bij mee speelt, volgens Anneleen, is een gebrek aan een
echt gesprek. Haar generatie is zeer actief op sociale media, maar die technologie lijkt de
behoefte aan een gewoon gesprek te hebben weggeduwd. Gesprekken kosten tijd, mails
beantwoorden of op een sms reageren lijkt voor sommigen te volstaan. Ik zucht mee met de
aanwezige oudere mensen. Zesentwintig… dat is toch nog echt jong? Bovendien merk je aan
Anneleen dat ze nog steeds verder zoekt, dat ze bijvoorbeeld geleerd heeft om het
romanperspectief te vinden dat echt bij haar past. Grenzen bepalen is niet slecht. Het is een
gevecht om te zijn wie je wilt zijn. Hoe ik naar mezelf kijk wordt net bepaald door die strijd,
verwoordt ze mooi. Er zijn ook al die keuzes waar een mens eigenlijk een jaar voor nodig
heeft; even een jaar nadenken, de tijd stop zetten; dat zou niet slecht zijn.
Anneleen wil reizen, ze wil de wereld in, want ze heeft gemerkt dat reizen bij haar rust brengt.
De onrust neemt af en de woorden komen. Maar je kunt toch ook reizen in je hoofd, vraagt
een van de aanwezigen. Zij denkt aan Sartre en De Beauvoir die jarenlang aan een
terrastafeltje hebben gezeten in Parijs en daar, ieder op zich, een wereld in het leven hebben
geroepen. Ik denk: ieder zijn ding, er zijn geen regels, volg je hart. Dan hebben we het plots
over wandelen als een alternatieve vorm van tijdservaring. Een andere mevrouw heeft het
over tijd investeren, over gedachten omzetten in daden, over een bewustwordingsproces.
Een man kijkt naar Anneleen en zegt dat die tijdsdruk typisch is voor haar leeftijd. Tussen
pakweg vijfentwintig en vijfendertig verwachten mensen van alles van je en jij zelf verwacht

ook heel wat. Daarna wordt het rustiger. Ja, antwoordt Anneleen, maar die verwachtingen
zijn er omdat je op die leeftijd vaak nog niet veel hebt gerealiseerd. Er zijn ook zoveel keuzes
vandaag, merkt iemand op, zoveel mogelijkheden… Anneleen verwoordt dan een gevoel wat
ik ook al eerder heb gemerkt bij haar generatie. Ze zegt: meer keuzes impliceert ook een
grotere verantwoordelijkheid voor je keuzes. Ja, die verantwoordelijkheid, die lichte zwaarte
of zware lichtheid, spookt echt.
Dan gaat het gesprek naar tijd thuis. Hoeveel moeite sommige mensen hebben om hun vrije
tijd vorm te geven, hoe bedreigend dat kan zijn en hoe zeer werk soms ook verlichtend kan
zijn vanwege de structuur die dat aan je dag geeft. Zijn we niet al te zeer geconditioneerd
door tijd? Plots begint een mevrouw over de Maya-kalender die ze volgt in plaats van de
Westerse variant. Ze vindt er troost in, ze kijkt naar de totemdieren die in die kalender
gevoelens en gedachten symboliseren en dat schenkt haar rust.
Ik kijk naar Anneleen en de andere gesprekspartners en zeg dat mijn kop vol zit.
Het gesprek eindigt en we nemen afscheid van elkaar.
Anneleen blijft nog een tijdje zitten. Ik koop een krant, eet een broodje, we praten nog wat na.
Ik denk: wat is ze toch koppig, voor mij is ze een krijgster. Maar dat zeg ik haar niet. Ik
vermoed dat ze dat wel weet. En anders zal ze het hier wel lezen.

De tijd wordt ineens jachtig. Mijn vrouw Nikkie is in aantocht en we dienen de wagen ergens
te parkeren op een rustige plek want morgen wordt Tongeren op een aangename manier bezet
door de wekelijkse antiekmarkt. Tussendoor moet ik nog een interview doen voor de lokale
televisiezender, moet ik het eerste stuk van dit dagboek doormailen en ga ik nog snel even
terug naar de wagen om een vergeten gsm op te halen. Ik zie mezelf vervolgens haasten naar
de Maastrichterstraat 11. Waarom dat gejaag, vraag ik me af. Dat betekent maar een ding;
dat het thema tijd ook op mij begint in te werken. Alles krijgt betekenis. Dat is een goed teken,
het doet me glimlachen. Wanneer ik immers aan een roman werk krijgt vrijwel alles ook een
betekenis.

Een heel gezelschap komt binnen voor het brievenproject van Lola en Anouk, die twee
Nederlandse vrouwen die met mij de ruimte delen. Bij al die mensen is er ook een vrouw
aanwezig die graag met mij een gesprek wil hebben. Ze gaat zitten in de sofa en slaakt een
nerveuze zucht. Mijn vrouw Nikkie is naast me komen zitten. Mensen staan om ons heen.
Sommigen zijn op de grond gaan zitten, want zoveel stoelen zijn er niet.

Christel is een ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs. Aha! Dat levert meteen een
gespreksonderwerp op. Ik zeg dat we het vandaag al over jongeren en tijd hebben gehad en
over keuzemogelijkheden. Christel zucht nog eens, maar deze keer schitteren haar ogen. Dit is
duidelijk een gespreksdomein waar ze veel over weet en graag over vertelt. Iedereen luistert
met gespitste oren. Ik weet uit ervaring dat onderwijs in dit landsgedeelte voor velen een
interessant gespreksonderwerp is. Het is verschrikkelijk dat er moet gekozen worden in het
onderwijs, zegt Christel, maar niet-kiezen is evenzeer verschrikkelijk moeilijk. Je moet als
leerling echt door een trechter. De leerkrachten leveren antwoorden op de wat- en hoevragen terwijl de leerlingen vooral met grote waarom-vragen zitten en dat maken ze de
laatste jaren steeds meer kenbaar. Mijn vrouw pikt daar meteen op in. Zij heeft scherpe
standpunten over de huidige stand van zaken in het onderwijs. Veel jongeren zitten met zinvragen en daar krijgen ze geen antwoord op, beweert ze. Christel beaamt dat gedeeltelijk.
Jongeren willen weten waar ze nog aan kunnen bijdragen en of dat, gezien de toestand van de
wereld, überhaupt nog zin heeft. En in feite is dat geen uiting van defaitisme, maar schuilt
daar vooral een oprechte vraag in. Onlangs werden 20.000 jongeren uitgebreid ondervraagd
over hun schoolervaring. De resultaten daarvan zijn opmerkelijk. Veel jongeren zijn echt niet
meer geïnteresseerd in kennis die ze zelf, met één muisklik, ook wel te weten kunnen komen.
Ze willen vooral dat hen wordt getoond waar de samenhang zit, ze willen leren hoe ze deze
tijd beter kunnen begrijpen. Christel merkt op dat we teveel jongeren verliezen in het
onderwijs en dat bijvoorbeeld een vak of een ambacht leren, dat veel technische vakken en
beroepsvakken moeten worden geherwaardeerd. Een van de aanwezigen merkt op dat
studenten door de bomen het bos niet meer zien, er komt zoveel op hen af tijdens zo’n relatief
korte periode.
Maar hoe doen we dat, vraag ik aan Christel, hoe bewerkstelligen we échte veranderingen in
het onderwijs? We moeten de leerkrachten die écht het verschil willen uitmaken meer ruimte
geven, vindt zij. Veel jonge leerkrachten zien het overigens echt niet meer zitten om
decennialang leerkracht te zijn, om na een jaar of veertig de deur van de leraarskamer achter
zich te sluiten waar ze als leerkracht begonnen zijn. Er zijn er genoeg die alles eens willen
proberen en op basis van ervaringen elders opgedaan eventueel terug als leerkracht te
herbeginnen. Haar eigen loopbaan is juist daardoor bepaald. Ze heeft zich nooit ergens op
willen vast pinnen en is overigens nu echt tevreden ambtenaar te zijn.
Lola, die samen met Anouk werkt aan dat theaterproject gebaseerd op brieven die ze
verzamelen, merkt op dat ze als docente ten eerste bezig is met docent te zijn waarna dan pas

de inhoud van haar vak aan bod kan komen. Eerst dien je echt de aandacht te vangen van
iedereen. Een andere jonge leerkracht beaamt dat. Soms voelt hij zich een performer.
We hebben het over goede en slechte leerkrachten. Ik zelf werd soms gek van verveling binnen
de klasmuren en mijn vrouw ook. We zijn allemaal ervaringsexperts wanneer het gaat over
onderwijs, maar we vergeten vaak dat onze expertise louter gebaseerd is op een
hoogstpersoonlijke ervaring. Allemaal waar, volgens Christel, maar we vergeten evenzeer dat
verveling in feite ook echt belangrijk is. Het onderwijs moet vooral die goede mix aanbieden
van geroutineerde leerkrachten en mensen die zichzelf altijd weer willen vernieuwen, die de
tijd van de school willen verbinden met de tijdsgeest die buiten de schoolmuren heerst.
We zijn aan het kantelen, zegt Christel. Daar put zij kracht uit. Het onderwijs is wel degelijk
van onderuit aan het veranderen. Dit is een scharniermoment.
Ja, dat geloof ik ook. En voor mij is het dan even genoeg geweest. Het was een heftige sessie,
zal ik maar zeggen, en die kop van me zit weer vol.
Christel wil nog iets tegen me zeggen. Ze wijst naar haar halsnoer. Het zijn kleine scherfjes in
porselein in Delfts blauw, gevat in zilver. Ze zijn gevonden aan de kust van Zuid-Afrika. Meer
nog: ze weet waar die scherven van komen: uit de buik van een Portugees schip uit 1402…
geheten de Heilige Geest, Espiritu Sanctu, eeuwenlang gewassen door de zee en nu hangen ze
rond haar hals. Ze draagt scherfjes tijd.
Schoon is dat.
Het is ook goed geweest voor vandaag.
Morgen is het zondag, dan draag ik een wit hemd.

