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objectief niet meer mogelijk zijn. Het lijkt of het hebben van nog 

heel veel plannen ons gerust stelt. Wat nou ouder? Ik ga nog zo 

veel doen; ik heb nog een hele toekomst voor me! We durven ken-

nelijk niet een pas op de plaats te maken, serieus naar dat lijstje 

te kijken, alle irreële zaken weg te strepen en dan uit de haalbare 

plannen een keuze te maken. En de rest schrappen, hoeveel pijn 

dat afscheid ook doet, en vervolgens ook echt voor het gekozene 

te gaan. Ik heb nog drie te schrijven boekjes op mijn lijstje, maar 

ik heb het zo druk dat het er almaar niet van komt… later, eh, 

vanavond ga ik er (weer) aan beginnen.

Het klimmen der jaren heeft nog meer onaangenaams in petto. 

Er ontstaat een groeiende kloof tussen enerzijds hoe je jezelf ziet 

en hoe je je van binnen voelt, en anderzijds wat je lijf, je herse-

nen of de omstandigheden nog mogelijk maken. Mijn emoties en 

verlangens van toen ik 20 was, verschillen griezelig weinig van die 

van nu, ook al ben ik wijzer geworden. Een 72-jarig mens met de 

verlangens en emoties van een 27-jarige heeft een heus bejaar-

denprobleem. Dat ik niet de enige ben, blijkt uit het feit dat er een 

bijzonder treffende term voor is: the cruel gap.

Het meisje in de tram ziet er oogverblindend uit; ik kan mijn ogen 

niet van haar af houden. Als ik nog 27 was, had ze gebloosd, maar 

nu zegt ze minachtend: ‘Heb ik wat van je an, opa?’

Het is belangrijk dat hulpverleners zich realiseren dat ouderen 

zich vaak jonger voelen dan hun uiterlijk suggereert. Het maakt 

vaak veel duidelijk. Voorts kan ik ouderen (m/v) adviseren héél 

lang door te gaan met werken en een véél jongere partner te trou-

wen…!

Hans van der Voort

hvdvoort@knmg.nl
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Later...?!
Als kleine jongen was ik een erg bezig baasje. Ik was misdienaar, 

zat op de padvinderij, spaarde postzegels en luciferdoosjes en zat 

op voetbal, waarvoor twee avonden in de week getraind moest 

worden. Ook had ik een groot duivenhok, waarin je kon staan, 

compleet met raampjes en een ingenieus systeem waardoor de 

duiven wel naar binnen maar niet meer naar buiten konden. Ik 

had het eigenhandig in elkaar gezet, zoals ik ook het belendende 

tuintje zelf aanlegde, waaruit mijn moeder de door mij als trotse 

tuinier geplukte royale ruikers kreeg wanneer zij op visite moest. 

Ook liep ik vrijwel elke dag zo’n vijf kilometer hard en was ik een 

fanatiek vissertje. Uiteraard begon iedere dag met de verplichte 

kerkgang. En er moest ook dagelijks een uur piano gestudeerd 

worden. Vanuit de kapsalon werd dat minutieus door mijn moe-

der gemonitord en van tijd tot tijd met een haastige lel verstoord 

wanneer zij vond dat ik ‘maar weer wat zat te knoeien’. Met dat 

alles ben je – zelfs in een tijd waarin er nog geen tv en computer 

was – wel van de straat, zou je zo zeggen. Toch was ik een echt 

dromertje. Het waren vooral de Kees-de-Jongen-fantasieën die bij 

een kind van 12 horen. De misdienaar werd bisschop en sprak 

enorme kerken vol mensen toe; de voetballer maakte als invaller 

in de laatste 5 minuten een 3-0-achterstand van het Nederlands 

elftal ongedaan; de marathonloper kwam, zoals Bomans dat zo 

mooi beschreef, al zó vroeg weer bij het Olympisch Stadion aan 

dat de beheerder de sleutel nog moest gaan halen.

In de late tienerjaren komen er nieuwe, op zich reëlere, dagdromen 

voor in de plaats: een goede pianist worden na veel oefenen, een 

redelijke hardloper worden na veel trainen, een geliefde onderwij-

zer worden in een Gelukkige Klas, of met Wageningen-op-zak als 

ontwikkelingswerker naar de tropen gaan. En naarmate de hormo-

nen zich meer opdringen, komen daar de allesverterende dromen 

bij over mooie meiden die onbereikbaar en ongenaakbaar door 

mijn jeugd flaneren.

Later gaat het allemaal gebeuren…!

Ik had gelukkig de jaren zestig mee, waardoor een aantal dromen 

wel bewaarheid konden worden. Maar naarmate de tijd verstrijkt 

(en waarom gaat dat in vredesnaam almaar sneller?) moet je 

steeds vaker een streep zetten door wéér een verlangen of nóg 

een ‘plan voor later’. Het begint met fysieke beperkingen: goed 

tennissen gaat niet meer lukken, die Elfstedentocht moet ik nu 

toch maar eens vergeten, voor echt goed pianospelen is het nu te 

laat. Je mag blij zijn dat een bergwandeling goed lukt en dat 100 

kilometer fietsen (nog) geen probleem is. Dan komen de algeme-

nere beperkingen: een beetje Spaans leren is ineens een enorme 

opgave, of je kunt opeens niet op ‘Barcelona’ komen.

Stukje bij beetje ontstaat zo een steeds groter verschil tussen wat 

je allemaal nog zou willen en wat je nog kunt halen. Je hebt een 

hele lijst ‘voor later’, maar dat ‘later’ wordt in een razend tempo 

korter. Veel huisartsen in het 55-plus-project bleken, bewust of 

onbewust, zo’n lijst te hebben. Vaak staan daar dingen op die zelfs 
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