Zondagmorgen 18 april 2021

Vorige week besloot ik om de deuren op de
overloop eens onderhanden te nemen, dat
was een tijd geleden dus een sopje zou wel
goed doen.
Terwijl ik bezig was mijmerde ik over al de
mensen die in dit huis vóór ons hebben gewoond en gewerkt. Wat zou ik graag
een praatje maken met diegene die het huis meer dan honderd jaar geleden
heeft gebouwd. Ik zou willen vragen hoe de Vlietweg er toen uit zag, welke
mensen er woonden en wie het daarna gekocht heeft. Uit de overlevering heb
ik al het een en ander ontdekt, maar er is vast veel meer te vertellen.
Je kent dat misschien wel, dat er bij het ouder
worden vragen in je opkomen waar je antwoord op
zou willen hebben, maar dat het te laat is om ze aan
je (groot)ouders of anderen te stellen. Terwijl als je
jong bent - en er alle gelegenheid voor hebt - je niet
bezig bent met wat geweest is, maar alleen aan de
toekomst denkt.
Veel ouderen zijn zich hier bewust van en besluiten
hun levensverhaal voor de volgende generatie zelf of door anderen op te laten
schrijven. Het zijn vaak boeiende verhalen. Ze laten ons zien hoe onze
voorouders hebben moeten werken en sjouwen om hun kinderen een betere
toekomst te geven. Maar wat is een betere toekomst? Zijn geld en goed het
voornaamste? Zijn er geen andere waarden die belangrijk zijn en ook
overgeleverd moeten worden?
Hierbij moest ik denken aan het devies van Bibian Mentel: ‘Verzamel
herinneringen, geen geld of bezittingen’.
Natuurlijk kun je geld en bezit niet helemaal uitsluiten, maar mooie en goede
herinneringen die je met elkaar kunt delen en
waar je je in mindere tijden aan kunt vasthouden,
zijn zó belangrijk om door te geven. Ze kunnen het
leven van hen die na ons komen, verrijken en
misschien af en toe wat relativeren.
Dank je wel Bibian, voor jouw advies!
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