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Speel-tijd

M

artine ging met pensioen, en daar was heel
wat om te doen. Na 42 jaar trouwe VRTdienst nam ze afscheid. Omdat het moest,
sie rond al dan niet verplicht pensioen op 65
los. Geen idee of Martine moest gaan, en – zo ja – wat ze daar
dan van dacht. Deze dame laat niet in haar kaarten kijken. Ik
hoop voor haar dat ze het wilde. Vijfenzestig is tenslotte niet
meer piep en na vier decennia mag je weleens over die VRTmuur kijken. Daar ligt nog een hele wereld, en Martine heeft ongetwijfeld nog andere talenten en – wie weet – diep ingekapselde
verlangens. Volgens haar man was zij in de kern altijd al ‘een
tertainen, paraplu in de lucht en een stem waar je niet ‘niet’ naar
kan luisteren. Maar goed, ik hoef niet uit te vlooien wat Martine
moet doen. Daar is ze zelf oud en wijs genoeg voor.

Lut Geypens (62) schrijft over het leven zoals het is,
met pensioen.

Dat gezegd zijnde, moet ik natuurlijk mijn eigen innerlijke kind
nog vinden. Een deel ervan herontdekte ik al bij een noodgedwongen stop zo’n vijftien jaar geleden. Blijkbaar kon ik niet
meer verder vooraleer ik dat schreeuwende kind zijn liefde voor woordjes
liet uitleven. En aangezien schrijven
al genoeg tijd – die ik niet had – opslorpte, moest het kind er verder het
zwijgen toe doen tot aan het langverwachte pensioen.

Om van je oude dag een succes te
maken, moet je volgens velen die het
kunnen weten weer op zoek naar je
innerlijke kind. Waar beleefde je toen
plezier aan? Naar welk speelgoed
greep je? Wat kon je goed? Om jezelf
vervolgens af te vragen: waar ben
ik dat kind kwijtgespeeld? Wanneer
werd het geruisloos maar ongenadig verstikt door al het echte en vermeende moeten van een leven met
werk en kinderen? Tussen haakjes, ik
maak me sterk dat meer vrouwen dan
mannen hun innerlijke kind verspeeld
hebben. Pensioen is een laatste kans
om het terug te vinden. Helaas, want
eigenlijk hoort het niet zo te zijn. Ik pleit ervoor om iedere nijvere medemens zo om de tien à vijftien jaar een zoektocht naar het
vermiste kind te laten ondernemen. Las een stop in, ga iets anders doen of nietsdoen, ga spelen, ontdek weer waar je kern ligt.
Re-creatie is niet toevallig een synoniem van speeltijd. Tegelijk
lanceer ik een oproep aan de overheid om de spelende mede-

‘Pensioen is
een laatste kans
om je innerlijke
kind terug
te vinden’

Het kind droomde ooit van een balletcarrière. Eigenlijk wou het gewoon
dansen, maar jazzdance, zumba en
hiphop moesten nog worden uitgevonden, vandaar. Toen het na lang
zeuren eindelijk zijn opwachting
mocht maken aan de barre, bleken de
voeten te breed voor de spitzen (met
bloedende tenen tot gevolg), en het
gat te dik voor de tutu. Een succes kon je mijn – uiteraard korte
-doortocht in balletland niet noemen. Maar dansen wil ik een
halve eeuw later nog steeds. Niet zozeer één dansstijl, maar liefst
van alles wat. Al moet ik de eerste dansopleiding met ‘van alles
wat’ in het aanbod nog tegenkomen.
In ieder geval moet het spelen blijven. Niet iets om je brood mee
te verdienen of anderen mee te overklassen, want daar word je
moe van, doodmoe soms. Een gepensioneerde mag weer spelen
om het plezier van het spel, zelfs met brede voeten en dik gat.
Dat is de grote winst.

maatschappij zal er wel bij varen. Opgeladen mensen zijn immers veel creatiever en productiever dan opgebrande. Trouwens,
was het Martine niet die ooit een jaar ging zeilen met haar man?
Ik zei toch dat ze wijs was.
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