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Voorwoord
Op 3 juli 2013 heb ik op 49-jarige leeftijd na 27 jaar in loondienst te hebben
gewerkt, de stap naar het ondernemerschap gezet.
Het was tijd.
Tijd voor mijzelf om uit te vliegen.
Tot nu…
27 jaar lang heb ik –met veel plezier- gewerkt als (directie)secretaresse en
management assistent. In die jaren heb ik een schat aan kennis vergaard
over het zo optimaal mogelijk inrichten van een administratie. Met name
het efficiënt gebruiken van de Office-programmatuur was een van de
zaken waarin ik gespecialiseerd was.
Die ervaring gecombineerd met de overtuiging dat we in de komende
jaren arbeid anders gaan organiseren, maakte dat ik deze stap durfde te
zetten.
In mijn zoektocht, bleek ik het leuk te vinden om te bloggen. Zomaar. Ik
voel dat ik wat wil schrijven en doe dat dan. De allereerste keer op 13 juli
2013 in de zon.

Helemaal niet hoe het hoort
Geen link naar Vlinderss anders dan dat beide zaken uit mijn hart komen.
E-marketing? voor mij toen niet meer een woord.
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Zoveel nieuwe dingen….
Raar is dat. Als je 27 jaar de vrouw was, waar mensen naar toe kwamen als
ze ergens niet uit kwamen. Nu zelf nog in de kinderschoenen op het
gebied van sales, marketing, productontwikkeling en noem maar op. Maar
ik leer graag en snel.
Dat is een reden dat ik zo blij ben met Vlinderss
Ik voel me als Alice in Wonderland. Sommige momenten zakt de moed me
in mijn schoenen en vraag ik me af waar ik in godsnaam aan begonnen
ben.
Maar meestal….
Meestal geniet ik.
Van alle nieuwe dingen die op me af komen.
Van het leren, het opzuigen van kennis.
Van de vele waardevolle ontmoetingen.
Van de confrontaties met mezelf.
Buiten mijn comfortzone treden.
Teleurstellingen verwerken.
Maar ook: trots zijn op wat ik bereik.
Zo bevoorrecht ook
Ben me zo bewust van de luxe positie waarin ik mij bevind. Dat ik deze
keuze kon maken. Dat ik de tijd heb om te ontdekken, te leren.
Zoveel mensen om me heen, die me verder helpen. Door me met
anderen in contact te brengen, door hun kennis te delen, door me te
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coachen. Door een bericht een “like” te geven. Ondernemen is echt een
feestje!
Zoveel geleerd en nog zoveel te leren..
Inmiddels heb ik een aantal klanten, waar ik voor mag werken.
Begint Vlinderss vaste vormen aan te nemen.
Begin ik te zien waar ik heen wil: andere zelfstandigen blij maken door ze
werk uit handen te nemen.
Wie jarig is trakteert
Met het oog op de naderende vakanties, heb ik mijn eerste blogs voor je
verzameld. Ze opgeleukt met wat foto’s.
Een dankjewel.
Aan jou.
Dat jij wil lezen wat ik schrijf…
dat bezorgt me kippenvel.
Dat zijn genietmomenten voor me.
Dus dank je wel en een prachtige zomer!

Liefs, Tanja.
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Vlinderss geboorte….
13 juli 2013
Ik zit in de tuin achter mijn laptop.
In het zonnetje.
Ik hoor het gezoem van een wesp,
die hopelijk naar iets anders op zoek is dan naar mij.
De mussen hebben zich verstopt in de Catalpa
en laten een vrolijk getjilp horen.
Er staat een zacht briesje, dat me af en toe streelt.
10 dagen geleden stroomde de regen.
Met bakken kwam het naar beneden.
Maar ook toen scheen voor mij de zon.
10 dagen geleden, om 9:00 liet ik mij inschrijven in het handelsregister.
255 uur geleden werd Vlinderss geboren.
Mijn bedrijf!
Hoe gaaf is dat?
De komende weken nog gericht op het wegzetten van het bedrijf.
Pionieren, administreren, dingen bedenken en ontwikkelen, veel leren,
veel lezen, briefpapier regelen, plannen maken, me proberen te
verplaatsen in de mensen voor wie ik wil gaan werken. Waar kan ik hen
mee helpen, waar hebben zij behoefte aan.
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Een glimlach verschijnt op mijn gezicht.
Terwijl ik in de lucht zoek naar een volgende zin,
fladdert er een koolwitje door de tuin.
Ze gaat even zitten op een bloem.
En fladdert dan weer verder….
Op zoek naar een nieuwe bloem.
Een merel landt op de schutting.
Ze schrikt harder van mij, dan ik van haar
(het is een vrouwtjesmerel).
Mijn gedachten waren even afgedwaald.
Ik mijmerde.
Over de weg van Vlinderss.
De toekomst die haar gegeven is.
Over haar eerste verjaardag.
Ik krijg de neiging om te gaan googelen.
Want hoe schrijf je eigenlijk een blog.
Ik besluit het niet te doen.
Deze blog, mijn allereerste blog ooit,
die komt gewoon recht uit mijn hart.
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Geschreven in het zonnetje.
In een tuin met Catalpas en prachtige witte bloemen,
waarvan ik de naam even niet weet.
Met tjilpende vogels en verschrikte merels.
Met fladderende vlinders en strelende briesjes.

Met een totaal bewustzijn van het moment en mijn omgeving.
En met een zoemende wesp, die me gelukkig niet zocht.
Fijne zomer allemaal!
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Onvoorwaardelijke liefde….. voor jezelf!
Mama….

Vandaag is het de sterfdag van mijn mama. Het is alweer 37 jaar geleden,
dat de wereld van papa, mijn zus en mij abrupt tot stilstand kwam. Ik was
12, mijn zus 16 en mijn vader 48. Mijn moeder mocht maar 48 jaar worden.

Ze zouden nu 85 jaar zijn, als ze niet dood waren gegaan….

Vanmiddag ga ik met mijn zus naar het
kerkhof.
Een
bloemetje
brengen.
Herinneringen ophalen. Samen staan aan het
graf van de twee mensen die ons het leven
hebben geschonken. Ik kijk daar naar uit. Liever
zou ik natuurlijk een saaie zondag
doorbrengen in een bejaardenhuis. Ze zouden
immers 85 jaar zijn, als ze niet dood waren
gegaan.
Waarschijnlijk zou er dan eerst koffie
gedronken zijn en daarna zou er drank op tafel
komen. Maar nu ze dan toch dood zijn, vind ik
het fijn om samen met mijn zus bij hun leven
stil te staan.
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Coebergh, Heineken en La Bohème bonbonnetjes…..

Mijn moeder dronk bessenjenever, Coebergh. Soms dronk ze dat zoveel,
dat ze er een rood mondje van kreeg. Keigrappig. Mijn vader dronk bier;
Heineken.
Twee mooie mensen.
Ik kom uit wat je noemt een warm nest. Traditionele rolverdeling; strenge
papa, lieve en verzorgende mama. Allebei een warm hart, veel liefde om
te delen. Veel humor ook.
Mijn moeder kwam uit een groot gezin en op
zondag kwamen we met de hele familie bij elkaar
bij Grootje. Daar dronken we koffie, met La
Bohème bonbonnetjes. Mijn Grootje had een ratio
van 3:1. Ze haalde de bonbonnetjes uit de kast en
stopte er dan een in haar mond. Dan ging het
doosje rond en nam ze er zelf natuurlijk ook
eentje. Dan ging het doosje terug in de kast en
verdween de derde in haar mond.
Het heeft me onzeker gemaakt….

Nu wordt het me pas langzaam duidelijk hoeveel invloed het op mijn leven
had, mama zo jong te verliezen. Het draait om de onvoorwaardelijkheid
van haar liefde voor mij. In het alleen maar jezelf hoeven te zijn en te
voelen dat dat goed genoeg is. Bij het verliezen van mijn moeder, ben ik
ook dat gevoel verloren. Het heeft me onzeker gemaakt. Dat sijpelt door,
in de rest van je leven. Dat is jammer, want bij mij had het tot gevolg, dat
ik mezelf ging aanpassen.
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Tot nu…..

Tot nu. Ik ben mezelf aan het terugvinden. Een kleine 4 maanden geleden
ben ik Vlinderss gestart. Een vlinder staat voor reïncarnatie. Vlinderss, dat
ben ik. Op weg naar de beste versie van mezelf die ik kan zijn.
Het starten van Vlinderss helpt mij om mezelf terug te vinden.
Ontwikkelde gedragspatronen af te breken. De loden jas van “niet-goedgenoeg” draadje voor draadje vervangen in een als gegoten zittend “ditben-ik”-colbert.
Een fantastische zus…..

Weet je wat zo gaaf is? Dat er steeds nieuwe mensen op je pad komen, die
je daarbij helpen. Ik ben al zo gezegend met een fantastische zus en een
grote kring van lieve vrienden. De meesten zijn al lang in mijn leven. Met
twee ben ik al 38 jaar vriendin (wat eigenlijk onmogelijk is, omdat er één
steeds 29 jaar wordt). Heel vaak zien we elkaar niet, maar dat is niet erg.
De vriendschap is onvoorwaardelijk. “Zijn” is genoeg.
Erna, Mark, José-Anne, Ria; bedankt!

In het ondernemerschap, kom ik veel nieuwe mensen tegen. Ze geven me
datzelfde gevoel. Ben gewoon jezelf; “zijn” is genoeg. De eerste die ik
tegenkwam was Erna Hagoort. Een kei op het gebied van koude acquisitie,
eigenaar van Telegils. Ze heeft me veel geleerd en gaf me zoveel meer,
dan we hadden afgesproken. Ze gaf me vertrouwen en warmte. Ze
geloofde al in mij, toen ik zelf nog niet zover was.
Dan Mark de Roo, eigenaar van Cama y Cava. Daar hebben we onlangs
ons 25-jarig huwelijk gevierd. Zo’n fijne plek, ons stukje paradijs op aarde.
Als God wat later op de wereld was gekomen, zou hij niet in Frankrijk, maar
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in Platja d’Aro hebben geleefd. Mark maakt gewoon tijd vrij om met mij te
sparren over de toekomst van Vlinderss. Deelt zijn kennis, geeft tips en
helpt me mijn bedrijf op te bouwen, zomaar!
Dan een van mijn eerste verkoopgesprekken, met José-Ann Ockhuijzen
van Energiek Enzo en sinds kort ook nog van de Zoete Citroen. Een vrouw
met een missie en een tomeloze energie. Ze stimuleert me op zoek te gaan
naar wat mijn passie is.
Nog zo’n heerlijk mens; Ria Kaashoek. Ik heb haar nooit ontmoet, maar
heb de Facebook Marketing Module van haar aangeschaft. Deelt heel veel
kennis in haar modules, echt ook praktisch inzetbaar. Heeft het over zaken
waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Want ik ben een leek op het
gebied van sales en marketing. Maar doet dat zo eerlijk en oprecht, dat ik
het snap.
Jezelf zijn, is het mooiste geschenk dat je jezelf en je omgeving kunt geven….

Zomaar vier mensen, die op mijn pad zijn gekomen. Die ik vandaag even
in het zonnetje wil zetten.
Omdat ze me geven, wat ik bijna kwijt was geraakt.
Jezelf zijn is het mooiste geschenk dat je jezelf en je omgeving kunt geven!
Dus ook jij, die de moeite neemt om deze blog te lezen; bedankt dat jij
bent wie je bent!
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Vriendinnencocktail.
Gisteren keek ik naar DWDD en zag daar Clarice van Houten en Halina
Reijn. Ze hebben een boek geschreven, Antiglamour. Ik kijk dagelijks naar
DWDD en op vrijdag eet ik altijd met Mathijs. Les is dan boodschappen
doen en ik plan het dan zo, dat mijn bordje met eten (soms, regelmatig,
best wel vaak vergezeld met een wijntje) klaar staat.
Kijkend naar Clarice en Halina dacht ik aan mijn vriendinnen. Het zijn er
veel en ik koester ze allemaal. Hele verschillende types ook; graag stel ik
je voor aan mijn vriendinnencocktail.
Pepsi:

Zo is er eentje die geen alcohol drinkt, maar cola (Pepsi). Sterker nog, die
is een keer aangeschoten geraakt van het eten van rumbonen! Samen met
haar en de vriendin die eeuwig 29 jaar blijft, heb ik mijn eerste biertjes
gedronken. In de Vanity. Gadverdarrie! Vond het niet lekker. Mijn eerste
wijntje dronk ik trouwens in Parijs, wat best glamourvol staat zo. De
antiglamour zat hem in het feit dat ik de witte bordeaux mixte met sinas
omdat ik wijn nog niet wist te waarderen!
Apfelkorn:

De eeuwige 29-jarige drinkt wel. Vroeger apfelkorn, maar sinds kort zelfs
rode wijn! Soms verbetert liefde de smaak. Met haar ben ik een tijdje in de
weekenden gaan stappen. Hilarische vrouw. Ooit sprak ze zo’n “Ubercoole
Wannabe-met zonnebril” aan met de vraag waar zijn hond was.
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Sinas light:

Mijn zus, ook al vele jaren een echte vriendin, drinkt ook niet. Sinas light is
alles wat zij nodig heeft op een avond. Toen we nog carnaval vierden,
vroeg ze steeds enthousiast aan voorbijgangers “wil jij wat drinken?” Als
de vraag met ja werd beantwoord, stak ze haar glas sinas naar voren en
zei vriendelijk; “neem maar een slokje dan”.
Limoncello:

Dan is er nog eentje, die er wel behoorlijk weg mee weet. Met haar ben ik
erachter gekomen, dat 8 glaasjes limoncello na de maaltijd ervoor zorgt,
dat je de andere dag niet kunt functioneren. Wel een hilarische avond
trouwens, zo een voor in je schatkistje met herinneringen. Traditioneel heb
ik “don’t cry for me Argentina” gezongen op het bordes van het stadhuis.
Iets wat ik trouwens ook doe, als ik nuchter ben.
Sambucca, port, witte wijn:

Met een andere vriendin, dronk ik mijn eerste sambucca. Een van mijn
favoriete uitjes met haar was een dagje ’s-Hertogenbosch. Maar ook het
keihard zingen van “Bohemian Rhapsody” in de auto is een waardevolle
bijdrage aan mijn schatkistje.
Rode wijn:

Over zingen gesproken. Zij mag ook niet ontbreken aan deze opsomming.
Heeft Spaans bloed. Ze is eigenlijk een vriendin van mijn vriendin. Het is
zo’n ontzettend mooi mens, dat je niet anders kunt dan van haar te
houden. We zijn ooit met zijn drietjes een weekendje naar Domburg
geweest. Mijn god, wat hebben wij gelachen.
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Het hoogtepunt was toch wel, dat we corrigerend werden toegesproken.
Andere gasten hadden over ons geklaagd, omdat we zoveel kabaal
maakten (we lachten alleen maar… ).
Witte wijn (met mate):

In de cocktail zit ook en gematigd drinkster. De laatste keer dat ik haar
aangeschoten heb gezien, was op mijn vrijgezelle-avond en dat is meer
dan 25 jaar geleden. Bijzonder gepikeerd was ze, dat ze een gulden moest
betalen om haar jas op te hangen in De Lente. Het jasje had immers maar
vijf gulden gekost….
Rosé:

Nog zo’n schatje is vandaag jarig. Ze drinkt tegenwoordig rosé. We
hadden een klik vanaf onze eerste ontmoeting en ik heb gehuild toen ik
haar naar het station bracht omdat ze in Schiedam ging wonen.
Witte wijn en bier:

Nog zo’n beauty drinkt graag een wijntje. Mooi mens ook. Erg sportief.
Ken haar ook van het werk. Ze is er niet lang gebleven, maar onze
vriendschap wel. Onze gesprekken zijn vaak filosofisch van aard.
Prosecco:

Een vriendin van mijn zus. Ze is van onschatbare waarde geweest toen mijn
moeder overleed. Heeft ooit een geweldige stunt uitgehaald met mijn zus.
Ze zaten bij haar terwijl er Jehova’s aan de deur kwamen. Ze gaf aan geen
interesse te hebben. Nadat ze de deur dicht had gedaan, is ze samen met
mijn zus naar ons huis gerend (langs de poort).
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Toen de Jehova getuige bij ons huis aanbelde, trok ze de deur open en
vroeg “heb je me net niet gehoord?” De verbazing op dat gezicht… We
drinken nog wel eens een prosecco samen.
Witte wijn en bier:

De moeder van ons petekindje. Lieten de waarde van vriendschap dagelijks
voelen, toen mijn zwager overleed. Stond een keer te telefoneren op een
feestje toen iemand riep dat er iets aan stond te branden in de bijkeuken.
Haar oplossing? De tussendeur dicht doen, zodat je het niet meer rook…..
Witte wijn, bier en shotjes:

Ook ontmoet via het werk. Heb een keer tegen haar verteld, dat blauw
vroeger mijn lievelingskleur was, maar nu niet meer. Dat zei ik terwijl ik een
blauwe jurk aanhad met een blauw jasje, blauwe schoenen, blauwe
oorbellen en blauwe oogschaduw….. ;-)
Wat is jouw definitie van vriendschap:

Tijdens een high tea had ik het met de jarige job (Rosé) over wat
vriendschap nu eigenlijk is. Ik zei haar, dat een vriend iemand is die midden
in de nacht bij je aan kan bellen en dat je dan opendoet. Ja, zei ze, maar
dat doe je toch eigenlijk voor iedereen. Als iemand in nood aanbelt, dan
help je die voor zover het in je vermogen ligt. Daar heeft ze eigenlijk wel
gelijk in.
Mijn definitie van vriendschap:

Ik zie het zo. De hierboven genoemde vrouwen leveren altijd een bijdrage
aan mijn schatkistje met waardevolle herinneringen. Juist door hun
diversiteit, kan ik verschillende stukken van mezelf met ze delen. Dingen
doen, die ik alleen niet zou ondernemen.
© Vlinderss [support & services]; Tanja Cavaljé 06-21952503
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Heel vaak zien we elkaar niet en dat ligt vaak aan mij. Als ik niet goed in
mijn vel zit, ben ik graag alleen en helaas is dat de afgelopen jaren best
vaak. Ik begin langzaam te begrijpen waarom dat is en daar schrijf ik nog
wel een andere keer over.
Maar stuk voor stuk zijn het vrouwen waar ik waardevolle momenten mee
deel. Hilarische momenten. Verdrietige momenten. Blijde momenten.
Grappige momenten. Pijnlijke momenten. Het zijn vrouwen waar ik me –
deels- aan bloot durf te geven. Waar ik graag tijd mee doorbreng. Waar
niets hoeft, alles kan. Geen verplichtingen. Jezelf zijn is genoeg.
Mijn definitie van vriendschap? Iemand die je leven verrijkt, gewoon door
er te zijn.
Goed weekend allemaal en een extra knuffel voor Pepsi, Apfelkorn, Sinas
Light, Limoncello, Sambucca-port-witte wijn (zuiper ;-) Rode wijn, Witte
wijn met mate, Rosé (lang zal ze leven!) Witte wijn en bier (3x) en Shotjes!
Liefs, Tanja.
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Wedstrijdje lijden….
Tijdens een verjaardagsfeestje, ging het over onbegrip. Over hoe sommige
mensen je kwetsen door niet stil te staan bij jouw pijn. Dat is al erg genoeg,
maar daarnaast wordt hun eigen pijntje uitvergroot tot een drama. Ik
herken die ergernis.
Er is iets ergs en dat gradeer je dan. Je plakt er een etiketje op. Vervolgens
weeg je dat leed op de weegschaal van menselijk lijden. Dood wint van
ziek, chronisch wint van kortdurend, ongeneeslijk wint van geneeslijk, jong
wint van oud. De winnaar mag zijn beklag doen, de verliezer moet niet
zeuren.
Voorbeeldje.

Ik ben een stuk kleiner dan ik had willen zijn. Geen eindeloze lange benen
tot het plafond voor mij. Nee, ze zijn kort (om over de cellulitis maar niet
te spreken). Jarenlang heb ik dus hakken gedragen tijdens het uitgaan. Ik
weet niet of jij weleens hakken draagt, maar na een paar uurtjes heftig te
hebben gedanst, heb je het gevoel of de bal van je voet in brand staat en
je teentjes van pure ellende los in je schoenen zijn gaan liggen.
Op zo’n moment heb je behoorlijk pijn in je voeten. Het is dan oké om dan
tegen je lange slanke vriendin te zeggen dat je pijn in je voeten hebt. Toch?
Niets mis mee. Zij kan haar dansjes doen op comfortabele charmante
schoentjes. Het zou echter niet in mij op komen, om over mijn pijnlijke
voeten te gaan klagen tegen iemand die géén voeten heeft. Gewoon, dat
doe je niet; géén voeten wint van pijnlijke voeten.
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Ieders pijn doet au…

Maar jaren geleden -tijdens een ander feestje- zei een tante eens tegen
mij “ieders pijn doet au”. Die tante heeft het niet gemakkelijk. Zit al jaren
in een rolstoel, heeft heel veel pijn. Dat raakte mij, dat juist zij dat zo
formuleerde. Niets geen weging, niets geen label. Pijn is pijn. Pijn doet au.
Ik vond dat toen al een verrijking. Zo had ik er nog nooit over gedacht. Pas
onlangs viel het kwartje helemaal.
Ik denk dat het belangrijk is, pijn te erkennen. Omdat dat de eerste stap
naar aanvaarding is. Omdat je dan pas echt verder kunt. Ik heb van mijn
12e tot mijn 45e last gehad van chronische hoofdpijn en klassieke migraine.
Nu ik een leven heb zonder die pijn, begrijp ik pas wat voor invloed het op
mijn leven gehad hebt. Al die jaren heb ik die pijn genegeerd. Want op de
weegschaal van het menselijk lijden zijn nog zoveel dingen die veel en veel
erger zijn.
Dat laatste is waar. Blijft ook belangrijk om je dat te realiseren. Zodat je
niet gaat zwelgen in zelfmedelijden. Maar ik zou mezelf behoorlijk
geholpen hebben, door mijn eigen pijn ook gewoon te erkennen. Dan had
ik me niet zo schuldig gevoeld als ik weer op het laatste moment een
afspraak af moest zeggen. Dan had ik niet alleen stil gestaan bij hoe rot
het was voor mijn omgeving, maar ook hoe vervelend het was voor mij om
weer een avond te moeten wachten tot mijn lichaam zo volledig uitgeput
was van de pijn en het overgeven dat de bevrijdende slaap zou komen.
Dan had ik wat liever voor mezelf kunnen zijn.
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Weet je, jouw pijn raakt jou per definitie harder dan mijn pijn. Want hoe
dichter bij iets is, hoe meer het je raakt. Zo werkt dat nu eenmaal. Hoe
groot je empatisch vermogen ook is, je kunt nooit 100% voelen wat een
ander voelt. Gelukkig niet!
Ik denk dat het belangrijk is, dat je eerst zelf je pijn erkent. Daar aandacht
voor durft te vragen. Kijk naar een kind. Een kind dat valt, erkent zijn eigen
pijn en vraagt daar (meestal luidkeels) aandacht voor. Dat kind wordt
getroost door de omgeving. Het herstel is vervolgens wonderbaarlijk.
Dat kunnen we ook voor elkaar betekenen.
Gewoon door te weten; ieders pijn doet au.
Dus wat jouw pijn ook is, graag geef ik je een kusje erop
en ik hoop dat je snel weer verder kunt.
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Heerlijk avondje is gekomen….
Vanavond pakjesavond.
Al een aantal jaren gaat deze traditie aan ons huis voorbij.
Jammer, maar logisch.
We zijn maar met zijn tweetjes.
Sinterklaasavond draait wat mij betreft ook om rijmen en surprises.
Nu ben ik echt een sukkel in het maken van surprises en Lesley heeft niets
met rijmen én surprises.
Dus geen pakjesavond voor ons.
Ik weet nog zo goed hoe het vroeger was.

De spanning vooraf.
Slecht slapen, omdat ieder geluid de gedachte aan pakjes met zich
meebracht.
De trap afhollen vol verwachting en dan.....
een hele tafel vol met cadeautjes!
De blijdschap, de dankbaarheid, de verwondering!
Zoveel pakjes.
Voor iedereen!
Wat een blij feest.
De herinnering geeft me horripilatie (is gewoon kippenvel, maar kan
handig zijn als je nog moet rijmen. Spasmodermie kan trouwens ook).
Sinterklaas bestaat niet!

Dan het moment, dat tegen je wordt verteld dat Sinterklaas niet bestaat.
Vol verontwaardiging naar huis.
Rare kinderen. Natuurlijk bestaat Sinterklaas!
Duh, heb toch zeker zelf bij hem op schoot gezeten.
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Wie denk je dan dat die cadeautjes brengt, de Kerstman zeker?
En als ik een wortel in mijn schoen legde, dan was die de andere dag
gewoon weg.
Wie zou dat anders doen dan Sinterklaas?
Ik heb zwarte Piet zo vaak gehoord op het dak!
Honderden pepernoten heb ik op mijn hoofd gehad!
Volgens mij was ik al hartstikke oud toen ik dat hoorde (groep 6 volgens
mij, wat toen nog de 4e klas was). Dromertje als ik was, hebben mijn
ouders mij die fantasie zo lang mogelijk vast laten houden. Maar toen was
dan het moment daar.... mama vertelde dat Sinterklaas echt niet bestond.
Ze legde uit, waarom we vaak hutspot aten in december. Dat ze samen
met papa het zo moeilijk vond om alle tekeningen te verbranden, maar dat
we ze zo in ieder geval nooit terug zouden vinden en de illusie in stand
kon blijven. En ja, Bettie wist al een tijdje dat Sinterklaas niet bestond.
Sinterklaasavond werd pakjesavond. 6 december werd 5 december.

De voorpret bleef zeker zo leuk. Ik bleek een ster te zijn in het uithoren
van mijn zus en wist precies wat ik van haar zou krijgen. Haar vragen
beantwoordde ik met verzonnen cadeautjes waar ze vervolgens de hele
avond vol verwachting naar uitkeek (dat kan niet het laatste cadeau zijn, ik
kreeg toch ook nog een beautycase???).
Ik heb een heerlijke herinnering aan het jaar dat ik een jackpot had
gevraagd. Die had je toen in het klein, daar stopte je dan muntjes in. Heel
leuk! Bettie wilde mij eindelijk eens voor de gek houden en vertelde onder
de lunch, dat ik die jackpot maar moest vergeten. Ze had gezocht, maar
er waren er alleen maar zonder muntjes. Toen ik zei, dat ik die niet leuk

© Vlinderss [support & services]; Tanja Cavaljé 06-21952503

22

vond, verslikte ze zich in haar thee. Jackpot; ik zou er dus een krijgen!
Bettie kon niet anders dan het toegeven en liet het ding aan mij zien.
Geweldig vond ik het! Dat was dan ook het jaar, dat ik mijn morele schuld
met betrekking tot de verzonnen cadeautjes ruimschoots heb ingelost.
Gedurende een maand heb ik allerlei taken en klusjes voor Bettie
uitgevoerd. In ruil mocht ik dan 10 keer met de jackpot spelen. Op
pakjesavond deed het ding het niet meer; de batterij was inmiddels leeg!
Tradities:

Na het overlijden van mama vierden we pakjesavond met zijn viertjes.
Papa, Bettie, Kees en ik. Later kwam Lesley erbij en na het overlijden van
Kees natuurlijk Paul. Met de geboorte van Lincy werd pakjesavond weer
even Sinterklaasavond.
De avond begon met het samenkomen. Het bij elkaar leggen van de
pakjes. De eerste oh's en ah's omdat de pakjes zo mooi waren. Dan
maakten we warme chocomel. Met slagroom natuurlijk. We hadden zo'n
megaspeculaas en natuurlijk amandelstaaf. De avond werd vervolgens
geopend met de openingsrijm. Papa schraapte zijn keel en begon met zijn
mooie warme stem; Madrid, 5 december ..... Op rijm werd het jaar dat we
achter ons hadden liggen doorgenomen. De mooie momenten die
zorgden voor schaterende lachsalvo's en de verdrietige momenten die
zorgden voor een traan en een knuffel. Meestal combineerden we het
kiezen van de cadeautjes met een dobbelspel en vervolgens begon het
eindeloze uitpakken. Luisteren naar de rijmen. Steeds onder het delen van
dezelfde blijdschap en dankbaarheid als vroeger. Steevast werd de avond
afgesloten met een luidkeels "Dank u Sinterklaasje.... "
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Mooi feest, pakjesavond....
Of je het nu wel of niet viert, maak er een heerlijke avond van!
Liefs, Tan.
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The big 5.0…..
Morgen is het zover. Ik ben jarig. Niet zomaar een verjaardag, nee ik word
50 jaar. Ik zie Sarah blijkbaar, ga ontdekken waar de mosterd vandaan
komt en een aantal mensen zullen roepen “welkom bij de club….”
Ik vind het maar raar. 50. Het klinkt zo bejaard. Omroep Max, Sarah, grijs
haar, sandalen met sokken, vergeetachtigheid, mevrouw, u, Libelle, zal mijn
tijd wel duren, vroeger was alles beter, de jeugd van tegenwoordig,
vrouwen van een zekere leeftijd, menopauze, sanseveria’s… Het past
gewoon niet bij me.
Sarah? Pff ik ben juist mijn innerlijke godin aan het ontdekken!

Omroep Max? Ik stond onlangs nog te swingen op Gorillaz van Bruno
Mars, live at Ziggo Dome. Het volgende concert wordt Justin Timberlake.
Grijs haar? Ja, guilty. Maar dankzij Tatjana ziet niemand daar wat van.
Sandalen met sokken! No way, pumps, kittige laarsjes & Nike’s staan
kleurig in mijn kledingkast.
Vergeetachtig... ja dat klopt. Steeds vaker sta ik enthousiast op om er na 6
passen achter te komen, dat ik geen idee meer heb waarom ik opstond.
Heb ik overigens altijd wel gehad. Makkelijk op te lossen door weer terug
te lopen. Het duurt tegenwoordig alleen een stapje meer, voordat het me
terug te binnen schiet.
Mevrouw en U? Tegen mij? Ik ben gewoon Tanja, of Teuntje, Tanneke, Tan
of Spijker …. Nog steeds heb ik de neiging om bij “mevrouw” achterom te
kijken. De eerste keer gebeurde trouwens al jaren geleden. Volgens mij
was ik inmiddels achter in de dertig en ik ging regelmatig op stap met een
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vriendin. Na een avondje stappen eindigden we bij de Liquid. Toen ook die
club vond dat het sluitingstijd was, ging ik onze jassen halen. Toen ik de
trap afliep, stond er een (jonge)man die charmant glimlachend vroeg “en
mevrouw, heeft u een leuke avond gehad?” Geamuseerd keek ik om, op
zoek naar zo’n toffe oudere vrouw die zich nog jong genoeg voelt om uit
te gaan. Damn, niemand op de trap dan ik! Ineens was ik dus die oudere
vrouw…..
Libelle, sanseveria´s?

Niet voor mij. Vroeger was alles beter? Nee, ik zou niet terug willen. Vraag
me ook oprecht af hoe groot de wezenlijke veranderingen zijn. Pestkoppen
zijn er altijd. Zoals er ook altijd mensen zullen zijn, die daar tegen in
opstand komen. We zijn nog altijd op zoek naar een balans tussen goed
en kwaad, onbaatzuchtigheid en eigenbelang. Natuurlijk verandert er
ontzettend veel. Door het rappe tempo van de technische ontwikkelingen
wijzigt ons wereldbeeld continu. Gaaf toch? Al jong volgde ik Star Trek,
captain Kirk! De komst van de 3Dprinter lijkt een verwezenlijking van de
mogelijkheid om zonder tussenkomst van Albert of Dirk een Earl Grey te
nuttigen. Ontdekken, verbeteren, meer ontdekken; ik geniet daarvan! Dat
is ontwikkeling. Het maximale eruit halen.
Dat is ook het rare van ouder worden. Het tempo van lichaam en geest
loopt niet meer synchroon. Het wordt steeds makkelijker om bij de kern
van je zijn te komen. De mening van anderen over jou, daarvan ben je niet
meer afhankelijk. Je geest gerijpt door ervaringen, wordt sterker en
oorspronkelijk.
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Je lichaam daarentegen…..

Pronte borsten veranderen in kompasborsten waarbij de tepel het zuiden
aanwijst. Er ontstaan rimpels, overal! Lachrimpels die heel charmant zijn.
Of fronsrimpels. Of allebei, want het leven bestaat uit zorgen en geluk. De
elasticiteit van je velletje verdwijnt. Je bent niet meer kakstrak. Tenminste,
als je de natuur haar beloop laat gaan. We hebben ook ontdekt hoe we
met botox rimpels glad kunnen strijken, borsten en billen kunnen liften.
Iedereen kan daar zelf een keuze in maken. Ik ben veel te bang voor
naalden om er iets aan te laten doen. Bovendien zie ik een lichaam ook
meer als een verpakking van de geest. Leuk om naar te kijken, maar
uiteindelijk ga ik voor de inhoud. Ben ook nooit zo’n fan van “mooi” mooi
geweest. Dat wordt zo snel saai. Geniet van de tekst “love your curves and
all your edges, all your perfect imperfections” uit All of Me van John
Legend. Altijd al door imperfecties geboeid geweest. Oorspronkelijk is
mooi voor mij. Waar ik van houd, is mooi voor mij.
Maar ik word toch maar mooi 50.

Tja, leeftijd is niet meer dan een nummer. Een etiketje. Ook dit etiketje past
me niet, gelukkig! Raar dus, dat ik er tegenop zie om 50 te worden. Moeilijk
te plaatsen. Al jong was ik ervan overtuigd dat je ouder worden juist moet
vieren. Het alternatief is immers dat je jong doodgaat.
Toch vier ik dit jaar mijn verjaardag niet. Dat is bijzonder, want ik ben altijd
zo’n fan van verjaardagen geweest. Geboortedagherdenking maak ik er
altijd van. Een plechtige dag, dankbaar dat je leeft. Jouw speciale dag. Met
stapels post (dat vind ik zo leuk, dat ik ooit eens een kaart naar mezelf heb
gestuurd).

© Vlinderss [support & services]; Tanja Cavaljé 06-21952503

27

Met ballonnen, cadeautjes, een feestmuts. Vorig jaar zelfs met Matt Bomer!
Al jaren zie ik voor me, hoe ik in een stijlvol Chanel pakje met Tiara sensueel
nog iedereen van de vloer af dans op mijn 50e verjaardag.
Maar niet dit jaar.

Ik had er geen zin in. Bevangen door de decemberblues. Druk met het
bouwen aan Vlinderss. Druk met het herontdekken van mezelf. Druk met
de innerlijke strijd die woedt. Druk met het verwerken van oud en nieuw
verdriet.
En ineens weet ik, waarom ik er moeite mee heb om 50 te worden.

Het zijn niet de rimpels. Niet het etiket, want daar trek ik me weinig van
aan. Niet het u en mevrouw. Dat ga ik volop uitbuiten; de stoelen op een
feestje zijn voortaan voor mij!
Het is het besef dat 50 het begin van een nieuwe fase is.
Richting het einde.
Dat nog meer dan ooit iedere dag telt. Dat ik nog zoveel wil doen. Heb ik
die tijd nog wel? Welke gebreken zullen me treffen? Blijft mijn geest wel
rekbaar, open, nieuwsgierig. Kan ik me blijven verwonderen over de
schoonheid van de natuur, over een geluksmoment, over een ontmoeting,
over mezelf.
Het luidt een begin in, het begin van het besef van de vergankelijkheid van
mijn leven.
En dat is mooi.
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Want weten dat je zijn eindig is, daagt je uit om jezelf te ontwikkelen tot
de beste versie van jezelf. Iedere minuut telt! Nu nog meer dan ooit. Ieder
moment dat je kunt aangrijpen om van iets of iemand te genieten is een
cadeautje aan jezelf.
Gaaf dat ik me dit realiseer op de dag dat ik nog 49 ben.
Nu maar hopen dat ik het morgen niet vergeten ben!
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365 onbeschreven pagina’s….
Op de laatste dag van het jaar, heb ik altijd spierpijn in mijn billen. Dit komt
omdat ik gemiddeld 8 keer per uur mijn spieren van schrik stevig aanspan,
als er weer een knal komt. Ik schrik daar keer op keer van en breng de dag
veelal (binnensmonds) vloekend door.
Geen idee waarom ik steeds zo van de knallen schrik. Ben gewoon een
beetje bang van vuurwerk. Geen reden voor, heb nooit iets ernstigs
meegemaakt.
Meest hilarische herinnering aan vuurwerk is toch wel, toen mijn vader nog
leefde. Hij had wat spul ingeslagen waaronder een voetzoeker. Dat bleek
meer een ballenzoeker te zijn, want die ging zo op weg naar de edele delen
van onze gewaardeerde buurman. Het liep gelukkig goed af, de buurman
heeft ze nog allebei.
Mijn persoonlijke bijdrage aan het vuurwerk bestaat hooguit uit het
aansteken van sterretjes. Ken je die? Je krijgt ze ook weleens in een ijsje.
Geweldig; zover mogelijk van je af aansteken. Schrikken als eindelijk de
ontbranding plaatsvindt en zwaaien met dat ding, cirkels, het infinityteken. Zo ontzettend leuk!
Ook heb ik eens een jaar mezelf geweldig geamuseerd met het
kinderpakket dat we voor Lincy hadden ingeslagen. Lincy is gek op
vuurwerk maar dan meer het echte werk. Die had dus geen interesse in het
pakket. Dus sloeg ik mijn slag! Met een bevreesd hart pakte ik een
knalerwt, ik haalde diep adem en gooide het levensgevaarlijke ding op de
grond en…… er gebeurde helemaal niets! Maar ik had nog meer knallers…
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wat dacht je van de spectaculaire knaltouwtjes! Ik was op dreef en
onbevreesd. Zonder helm of brandwerend pak, hield ik het touwtje zover
mogelijk van me vandaan, kneep mijn ogen dicht, verzamelde moed en
trok…. Weer niets! Toen wist ik het zeker; vuurwerk en ik zijn geen goede
combinatie. Uiteindelijk heb ik nog het meest genoten van het vuurtje dat
ik samen met Paul heb aangelegd van de papierresten van het vuurwerk.
Dat was gaaf! Mijn eigen vreugdevuurtje.
Ik geniet wel ontzettend van het vuurwerk, maar het liefst vanachter een
raam. Het hoort erbij. Gedurende de laatste dag van het jaar loopt de
spanning op. De platen uit de top 2000 worden steeds beter. In de middag
beginnen aan de hapjes. Een gezellige avond met familie. Een potje hints
spelen. Uitwisselen van de beste wensen via de telefoon. Rond kwart voor
twaalf allemaal naar de toilet, zodat het nieuwe jaar met een lege blaas
omarmt kan worden. Het gezamenlijk aftellen van 10 naar 0. Het knallen
van de kurk precies om 12:00. Het inschenken van de glazen en het
omhelzen van je geliefden.
Een afscheid en een nieuw begin. Het oude jaar wordt weggeknald en een
nieuw jaar staat voor de deur. Ik wordt er altijd melancholisch van. Het
kijken naar de hemel die met sterren wordt verlicht. De gedachten aan de
mensen die je zo graag nog één keertje zou willen knuffelen. Je angsten
en onzekerheden. Je verdriet dat je nog een plekje moet zien te geven.
Dan nog een slokje bubbels en afstand nemen van die gedachten.
Vooruitkijken, naar een nieuw jaar. Een onbeschreven boek nog. Wat gaat
het je brengen? Lukt het je je dromen waar te maken? Je doelen te
bereiken? Zal het aantal geluksmomenten het aantal momenten van
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verdriet overstijgen? Komen er veel hilarische momenten? Nieuwe
ontmoetingen? Verrijking van jezelf door nieuwe inzichten? Blijven alle
mensen die belangrijk voor je zijn, in je leven?
Oudjaar, ik vind het een magisch moment. Een moment om het leven te
vieren. Daarom past vuurwerk daar ook zo mooi bij. Want het levert je
vloekmomenten, schrik, maar ook bewondering en genieten.
365 onbeschreven pagina’s liggen voor je.
Ik hoop dat je ze op kunt tekenen met momenten die je leven verrijken. Ze
in kunt kleuren met jouw lievelingskleuren. Er je eigen persoonlijke tint aan
weet te geven. Dat 2014 een jaar wordt, waarbij je -wat er ook gebeurtdicht bij jezelf weet te blijven. Een jaar vol bijdragen aan jouw schatkistje
van herinneringen. Een jaar vol vriendschap, liefde en lol. Een jaar zonder
of met weinig zorgen. Een jaar met daadkracht. Een jaar waarbij iedere
pagina toch de moeite waard zal zijn.
Ik wens je een gezellige jaarwisseling en een fantastisch en bruisend 2014!
Doe je voorzichtig met vuurwerk?
Proost!
Tanja.
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