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MEER DINGEN DIE VOORBIJGINGEN

In 50 zeer korte verhalen (zkv’s) van max. 400 woorden.

‘Relaas van een trotse nostalgische ouwe zak.’

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 

openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever.
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Nostalgie   51

Ik kijk graag naar muziek- en sportdocumentaires op tv. Na 
het zien van drie docu’s in één weekend over het WK-voetbal 
in 1978, de psychedelische rockband The Doors en de Britse 
gitaarvirtuoos Eric Clapton, werd ik door mijn vrouw en 
dochter verweten een “nostalgische ouwe zak” te zijn. 
Hoewel ik dit soort uitspraken na een kwart eeuw 
samenleven niet direct meer als belediging opvat, zetten het 
me toch wel tot nadenken. Op internet zocht ik na wat 
wetenschappers, psychologen en webloggers over nostalgie 
(ouwe zak was mij wel duidelijk) te vermelden hadden. Het 
Griekse woord nostalgie is een zogenaamd neologisme; 
nieuwe woorden en bestaande woorden met een nieuwe 
betekenis. Het is letterlijk een combinatie van thuiskomst 
(nostos) en pijn (lagos). Termen als verdriet, eenzaamheid, 
heimwee en geborgenheid worden veelvuldig gekoppeld aan 
verklaringen over nostalgische gevoelens. Ik kon me daar 
maar ten dele in vinden. 

Nostalgie is een secundaire uniek menselijke emotie die je 
de ruimte moet geven. Het terugzien van oude beelden over 
succesvolle en falende voetballers of over legendarische 
rockartiesten geven mij een goed gevoel van terugverlangen 
naar het verleden waarbij de herinnering én m’n zelfwaarde 
weer worden opgepoetst. Soms is het ook een manier om 
aan de hedendaagse werkelijkheid te ontsnappen, maar ‘t is 
vaker uit nieuwsgierigheid – als motor van kennisvergaring, 
met terugwerkende kracht. Dat kan wat mij betreft goed 
samengaan met een pijnloos vooruitzicht als toekomstbeeld. 

In dat opzicht ben ik een “trotse nostalgische ouwe zak.”
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