
Z
e waren allebei hun hondje aan het 

uitlaten toen ze elkaar ontmoetten. 

‘Ik was begin zestig, zij was iets jonger. 

Het klikte direct. Zij had een heel 

ander leven achter de rug dan ik.  

Ze was een hippie geweest en heel spiritueel. Ik had 

juist een huisje, boompje, beestje-leven geleid. Aan 

zoiets als yoga of vrije seks had ik nooit gedacht. 

Eigenlijk waren Maria en ik elkaars tegenpolen maar 

we werden al snel soulmates. Ze ging yoga doen in 

het ayurvedische centrum Jade en vroeg of ik meeging.’

In haar gezellig keuken schenkt ze ons koffie en 

thee in. Op de planken pronkt een verzameling 

antieke keukenspullen. Haar jaloersmakende Boretti- 

fornuis met bijbehorende grilplaat is juist helemaal 

van nu. Een groot raam kijkt uit op haar keurige 

tuintje dat vol staat met vrolijke voorjaarsbloeiers 

en grappige beeldjes. De vriendelijke Boeddha aan 

de muur lijkt honderden jaar oud maar komt gewoon 

uit de Intratuin. 

Maria is alweer tien jaar overleden. Zij en de yoga 

die ze meebracht, kwamen precies op het goede 

moment. Ans had het zwaar in die tijd met een 

man die moest wennen aan zijn pensioen en een 

dochter die met twee piepkleine kindjes bij hen 

inwoonde. ‘Op een dag stonden ze voor de deur, 

en die vang je natuurlijk op.’ 

Van yoga naar DaPiYo
Het contact met Maria maakte alles lichter. ‘We hadden 

gesprekken, ongelofelijk! Van thee drinken maakten 

we een heel ritueel. We kusten elkaar elke keer als 

we elkaar tegenkwamen, ik ben echt niet zo van dat 

kussen, maar bij ons ging het vanzelf. Als ik haar 

zag werd ik altijd blij. En toen ging ze dood… 

Maar ook daar heb ik weer zoveel van geleerd. Zo 

rustig en kalm als ze ging. Ze was er helemaal 

klaar voor. “Ik kom terug als een witte vlinder,”  

zei ze. Elke keer als ik een witte vlinder zie denk 

ik aan haar. Zo fijn.’

Yoga bleef een constante in Ans’ leven. Toen Maria er 

niet meer was, werd ze de spil van de ouderenyoga 

in de sportschool. “Kom meedoen,” zei ik tegen 

iedereen omdat ik er zo enthousiast over was. Yoga 

met mediatie door Anneke, die een heel fijne stem 

heeft en met wie het echt klikte.’ De plotselinge 

dood van haar echtgenoot en vlak daarna corona 

maakte een einde aan de yoga in het sportcentrum. 

Yoga is voor Ans van Lint (81) onlosmakelijk verbonden met haar 
dierbare vriendin Maria. Zij is niet meer, maar yoga is altijd gebleven. 

Het helpt haar lichamelijk en haalt haar ook nog uit de put.

Tekst Emilie Escher | Foto’s Caro Bonink

‘Gelukkig is er  
altijd yoga!’

Ans van Lint
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‘Ik vind het, nu met corona, op mijn leeftijd te 

gevaarlijk om me steeds in een omgeving met 

allemaal jonge mensen te begeven.’ 

Maar nu is er gelukkig DaPiYo bij Marie-José, de 

vervanger van Anneke, die op een rustiger plek les 

geeft. ‘Het staat voor Dans, Pilates en Yoga en het 

is met muziek. Ik vind het geweldig.’ 

Yogabijbel 
Pure yoga doet ze op haar matje thuis. Ze pakt een 

klein boekje erbij. ‘Praktisch en snel yoga’ staat op 

de kaft. ‘Dit is mijn bijbel. Je kunt kiezen tussen 

programma’s van tien minuten, twintig minuten of 

een kwartier. Bij alles staat waar het goed voor is. 

Dat probeer ik een paar keer in de week te doen.’ 

Yoga helpt haar lichamelijk. Het ademen door de 

buik dat ze al jaren doet, zorgt ervoor dat haar 

longziekte COPD zich heeft gestabiliseerd. En ook 

met de artrose die valt te leven. Het helpt haar ook 

als ze neerslachtig is. 

Haar man Ab overleed twee jaar geleden, vlak voor 

de corona-epidemie. Dit jaar zouden ze 55 jaar samen 

zijn geweest. Ze haalt een foto van een leuke, jongens-

achtige man met een grote witte haarbos en volle 

lippen. ‘Het was een man die volstrekt zijn eigen 

gang ging. Hij was ontzettend nuchter. Als je zo 

met iemand vergroeid bent geweest als wij met 

elkaar valt het echt niet mee om alleen verder te gaan. 

Het voelt toch alsof je geamputeerd bent. Gelukkig 

is er dan altijd yoga. Als ik wat oefeningen doe, voel 

ik me altijd een stuk beter.’ 

Naar bed met Pilarcyk
En dan zijn er niet te vergeten de meditatieoefeningen 

van Michael Pilarcyk waar ze veel baat bij heeft.  

Ze is verslingerd aan zijn app en laat op haar 

smartphone een foto zien van een blonde, optimistisch 

kijkende Pilarcyk. ‘Ik ga iedere avond met hem 

naar bed!’ Ze werd op hem geattendeerd door haar 

oudste dochter Ellen, die minstens zo’n yogi is als 

zij. ‘Ze heeft haar eigen yogaschool in Raalte, samen 

met haar man. De hele familie doet yoga, we praten 

er ook heel vaak over. Mijn kleinzoon, die bij me 

in huis woonde, deed al van kinds af aan yoga met 

mij. ‘Oma, ik heb respect dat je met je handen op 

de grond kan op jouw leeftijd,’ zei hij als klein 

mannetje tegen mij.

Pal naast haar bed ligt een vrolijk lila yogamatje, 

dat ze nooit weghaalt. ‘Zo word ik eraan herinnerd 

dat ik mijn oefeningen moet doen.’ Ze zet haar bril af, 

haar zorgvuldig opgemaakte groene ogen zijn nog 

mooier zichtbaar nu, en demonstreert heel soepeltjes 

de Kaars, om daarna over te gaan op de Ploeg, Die 

laatste oefening kon ze vroeger helemaal, nu haalt 

ze net de grond niet met haar voeten. ‘Maar ik ben 

al heel blij dat het me op mijn 81ste lukt om gewoon 

van de grond af aan overeind te komen.’ Fier doet 

ze de Krijger.

‘Denk maar aan een witte vlinder,’ raadt de fotografe 

haar aan bij het fotograferen. Er breekt een mooie 

lach door op Ans’ gezicht. 

‘Denk maar  
aan een witte 

vlinder’


