
orig jaar werd ik vijftig. Een 
leven lang zag ik er tegen 

op. Vijftig was synoniem voor een 
te dikke vrouw met kortgekapt donker-

roodgeverfd haar en felrode bril, Afrikaans 
dansend tegenover de Hema bij een toevallige djembéspe-
ler. Aseksueel. Onaantrekkelijk. En schaamteloos. Synoniem 
voor opgevulde pantypoppen met grijze pruikjes, scheve 
zwarte hoedjes, ijzerdraadbrilletjes, lange rokken met schor-
ten en omaschoenen voor de voordeur. Voor verregende  
A4-fotoprints van ooit jonge vrouwen op lantarenpalen in 
een anonieme nieuwbouwwijk. 

Voor een gedichtje in mijn poëziealbum dat me als kind 
vooral opstandig maakte: ‘Wees bevriend met kleine dingen, 
met een kleine bloem die bloeit, met de vogeltjes die zingen, 
met een vlindertje dat stoeit, met de heldere regendruppel, 
met de blijde zonneschijn, wees bevriend met kleine dingen 
en je zult gelukkig zijn.’ Een vreselijk vooruitzicht van een 
Libellebestaan. Ik wilde geen kleine dingen. Ik wilde Sturm 
und Drang. LEVEN MET HOOFDLETTERS. Tango dansen in 
Buenos Aires. Een kunstenaarsleven in Parijs. De zelfkant. 
Drank en drugs. Het liefdesleven van een wilde Amazone. 
Simone de Beauvoir zijn. De jaren verstreken. Het leven nam 
zijn eigenzinnige loop. In Eindhoven. Helemaal anders.

Vriendinnen werden vijftig. Niet te geloven. Ik zie nog steeds 
de meisjes van toen. Ouder, maar in essentie hetzelfde. Er 
kwamen nieuwe generaties jonge mensen. Met verbazing-
wekkend rimpelloze gezichten. Studenten met geboorteja-
ren die pas net voorbij zijn. Die ontzettend slimme dingen 
zeggen. En die nu zelfs zo jong zijn als mijn eigen kinderen. 
Ouderen kwamen juist minder ver van me vandaan te staan. 
Hun rimpels vind ik oprecht steeds mooier worden. Karak-
tervol. Ontroerend. Een paar zomers geleden werd ik voor 
het eerst versierd door een man van 73, die dat volkomen 
normaal vond. 

Hij speelt met de gedachte een appartement te huren in 
Kalkar, het stadje waar zijn voorouders uit de tijd van Mozart 
woonden en zo op maar een uur fietsen van deze dochter 
te wonen. Intussen fietst hij dagelijks naar mijn bijna tach-
tigjarige moeder, die, minder fit, aan de ander kant van hun 
provinciestadje woont, om voor haar te zorgen. Ze zijn al 
mijn halve leven gescheiden en toch vooral al zestig jaar 
verbonden in een vriendschap die sterker bleek dan hun 
huwelijk en een trouw, sterker dan hun scheiding. Beiden 
ook altijd weer blij elkaar en hun gehakketak los te laten en 
weer in hun eigen ritme en sfeer te zijn. „Als je ouder wordt 
word je het bouillonblokje van de soep die je ooit was”, zei 
mijn zus, „het concentraat, ingedikt in al je deugden en je 
ondeugden.” Hoe wil ik opdrogen? Kan ik milder worden? 
Geduldiger? Lichter? Zachter? Opener? Minder oordelend. 

Minder willerig. Minder moeterig. Ruimer. Liever. 
Gevender. Vertrouwender.

Er waren ideeën over wat belangrijk 
was. Over wat ik moest kunnen en 
bereiken. Als ik terugkijk zeeft de tijd 
dat anders uit. Wat van waarde bleek 
waren ontmoetingen. De schat van 
mijn moederschap, de band met mijn 
ouders en zus, steeds zachter nu we 

allemaal ouder worden en het leven 
niet meer oneindig is. Het geschenk van 

een geliefde die bij me blijft, ook als het 
moeilijk is. Die samen wil zoeken en groeien, 

en daarvoor mee door de onderwereld gaat als 
dat nodig is. Vrienden uit allerlei levensfases. Die ik 

veel te weinig zie, maar als ik hen zie dan is het goed. Hoe 
fijn is het om ten diepste gekend te worden. Hoe mooi is het 
elkaars ouderlijk huis gekend te hebben. Elkaars puberdro-
men. Of elkaars kinderen als kinderen. Er waren leraren die 
mijn pad verlichtten. Soms mensen die uit het niets versche-
nen en net die ene zin uitspraken die bewustzijn gaf, voor ze 
weer in de menigte opgingen. Er waren mensen die moeilijk 
voor me waren en aan wie ik groeide, vaak pas heel veel 
later dan dat ze in mijn leven waren.

Ik vierde mijn 51e verjaardag in de sauna. Ik zat tegen mijn 
lief aan in een warmwatertempel en overdacht dit allemaal. 
Mijn hoofd en handen bogen in gedachten voor al die men-
sen, het ging maar door, zoals een Chinese gelukskat zonder 
ophouden met zijn arm zwaait.
Vijftig zijn is waarlijk ok. Zelfs met het besef dat geluk in 
kleine dingen zit. Hier is de genade.

Ik wenste hen altijd te kunnen steunen, hier op aarde of van-
af de balustrade van een onbekend hiernamaals. Mediterend 
stel ik me voor hoe het is om door te leven in de herinne-
ringen van mijn dierbaren en hoe het zal zijn om tenslotte, 
met het voortgaan van de tijd, volledig vergeten te raken. 
Hooguit zachtjes na te resoneren, als een allang gedoof-
de ster waarvan het licht nog door het heelal reist. Ik stel 
me voor hoe mijn lichaam zal vergaan, in kort heet vuur en 
uitgestrooid op geliefde plaatsen, of langzaam verteerd door 
de aarde waaraan ik me zo graag liggend in een bos of tuin 
overgaf. Ik stel me voor hoe ik plaats maak voor nieuw leven.
 
Dan open ik mijn ogen en beweeg mijn lichaam, overvallen 
door dankbaarheid voor dat lichaam en de mogelijkheid het 
te bewegen. Het te rekken en te strekken. Het zacht aan 
te raken. De kracht en de stevigheid te voelen. Ermee te 
kunnen werken, zorgen, rusten, dansen en rennen, steeds 
wat harder, steeds wat verder, mijn hart bonkend, mijn zij ste-
kend, mijn adem gierend. Mijn voordeur binnen te vallen, de 
achterdeur open te gooien en neer te vallen op een deken 
in de tuin en niets dan dat ploffende lichaam te zijn. 
Tot ik de zacht wiegende takken boven me zie, 
een merel die het blauw doorkruist, ik hoor 
pubers die staan te shotten in een meta-
len doel in het park, de buurkinderen 
die spelen in de zandhoop waarin mijn 
buurvrouw haar tuindroom realiseert en 
mijn dochter die op haar kamer belt met 
een vriend. Ik voel de wind op mijn huid, 
de hitte van mijn wangen, het zweet op 
mijn gezicht, het kriebelen van de wollen 
deken die ik meenam uit de erfenis van 
mijn tante. Ik bel mijn vader, die negentig 
werd dit jaar. Mijn leven lang moest ik er niet 
aan denken dat hij dood zou gaan. Mijn veiligheid. 
Mijn vertrouwen. Hij is verdrietig, omdat mijn zus, die 
bijna twintig jaar bij hem in de straat woonde en van wie de 
opgroeiende kinderen wekelijks bij hem binnenliepen voor 
een berenspel of om iets lekkers te bakken, ineens met haar 
man verhuisd is naar een idyllische plek in Duitsland, nu hun 
kinderen het nest verlieten. Mijn verdrietige vader vloog 
op zijn Apple met Google Earth boven haar nieuwe huis en 
verkende vliegend de wegen waarover hij naar haar toe 
kan fietsen. Hij troost zich met de gedachte dat hij binnen 
vier uur bij haar kan zijn, op eigen kracht. Het is even ver 
als heen en weer naar de pannenkoekenboerderij in Ruurlo, 
vertelt hij, en dat lukt ook. 

TEKST ANNEMOON LANGEHOFF  

SARA

De gevreesde dag brak aan. Ik werd vijftig. Omdat ik nog 
herstellend was van mijn burn-out vierde ik het klein, met 
mijn kinderen, ouders, zus en geliefde. Niemand organi-
seerde een surpriseparty. Er stond geen boven de dakrand 
uitstijgende opblaas-Sara in de voortuin. De dag was zo 
eenvoudig dat ik hem me in de mist van die tijd niet meer 
kan herinneren. Mijn 51e verjaardag ligt intussen ook achter 
me, in eenzelfde eenvoud. En ik constateer dat het won-
der van vijftig heeft plaatsgevonden. Vijftig schaamt zich 
niet voor vijftig; vijftig is de schaamte voorbij. Ik heb vrede 
met het verlies van mijn langgerekte jeugd. Vrede met ‘de 
jaren des onderscheids’ die zijn aangebroken, zoals een 
iets oudere vriendin het zo mooi noemt. Er is een rust in me 
gekomen die het leven een draaglijke lichtheid geeft. Die 
zich langzaam oefenend verzoent met de eindigheid van het 
bestaan. Die juist daarom de dagen plukt. Problemen minder 
problematiserend. Milder kijkend naar mezelf, naar anderen 
en naar de hoogte- en dieptepunten van het leven. Er vindt 
een geleidelijke innerlijke migratie plaats en tegelijkertijd een 
nieuwe uitwendige bloei. Ik heb, door mijn burn-out gedwon-
gen, lessen geleerd en keuzes gemaakt. Ik werk minder en 
anders. En ik leef ook buiten mijn werk. Doe dingen die ik 
leuk vind. Of belangrijk. Ik volg een spiritueel pad. Ik medi-
teer. Ik oefen me in het loslaten van mijn angsten en zorgen. 
Ik oefen me in het in het hier en nu zijn. Ik dank het leven en 
ik contempleer mijn dood. Ik stel me voor hoe ik op een dag 
mijn lichaam verlaat, omdat het niet meer met het leven ver-
enigbaar is. Hoe ik loslaat en overga naar het niets of naar 
een onbekende dimensie, in vertrouwen en overgave. Ik zie 
hoe ik mijn lichaam achterlaat. Dat lichaam dat niet genoeg 
voldeed aan schoonheidsnormen en dat toch op zijn eigen 
manier zo mooi en zacht en sterk en goed was. Ik voel me 
ineens ontzettend dankbaar voor dat lichaam, mijn lichaam. 
Zo vertrouwd, zo intiem en toch zo onbekend en niet genoeg 
door mij gekoesterd. Ik zie hoe ik mijn huis achterlaat, met al 
die spullen die ik kreeg en verzamelde. Hoe deze verzame-
ling van wat mij dierbaar was en mij vertrouwd omringde uit 
elkaar gehaald wordt; verdeeld, weggeven, weggegooid. Ik 
zie hoe ik mijn geliefden achterlaat, mijn lief, mijn vrienden, 
mijn familie en als moeilijkste: mijn kinderen. Ik zie hoe ik hen 
mijzelf nalaat. Hoe ik van hen word: in gemis, in herinnerin-
gen, verhalen, in doorgegeven kwaliteiten. Eens stond ik op 
de basisschool van mijn kinderen vanaf de balustrade van de 
grote hal naar hen te kijken, terwijl zij daar temidden van al 
die schoolgenootjes naar het kerstritueel keken. Daar zaten 
ze. Mijn zoon en mijn twee dochters. Zich niet bewust van 
hun moeder in tranen daar boven hen. 
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