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Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
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1

Hanna is bijna jarig, ze wordt vijftig. 
Ze voelt zich nog helemaal niet oud.  
Maar waar is de tijd gebleven?  
En wat heeft zij gedaan met de tijd?

Het vervelendste aan vijftig worden 
is dat je het moet vieren. Vieren wat 
je hebt gedaan tijdens al die jaren. 
Maar Hanna denkt niet dat ze de 
afgelopen jaren iets belangrijks heeft 
gedaan. Dus waarom zou ze haar 
verjaardag vieren?
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2

Hanna heeft al besloten wat ze gaat 
doen. 
Niemand hoeft voor haar te zingen. 
Ze hoeft geen bloemen en zelfs geen 
cadeautjes.  
Haar verjaardag zal een gewone dag 
zijn, net als iedere andere dag.

Als het een half jaar eerder was 
geweest, dan zou ze op haar werk 
bloemen hebben gekregen. 
Maar ze heeft geen werk meer. 
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Hanna is ontslagen toen het slecht 
ging met het bedrijf. En ze heeft nog 
geen nieuw werk gevonden.

Hanna mist haar collega’s. Maar ze 
heeft ze niet gebeld.  
Andere vrienden heeft ze niet. 
Ze heeft erover gedacht een hond te 
nemen. Maar dat heeft ze ook niet 
gedaan.

Vandaag is het zaterdag. Maar het 
zou ook maandag kunnen zijn.  
Of donderdag. 
Alle dagen zijn op dit moment 
hetzelfde voor haar.
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Hanna zit zoals iedere dag aan de 
keukentafel en drinkt koffie.  
Ze bladert in de krant.  
De familieberichten leest ze altijd het 
eerst. Advertenties over mensen die 
dood zijn. Over mensen die getrouwd 
zijn of een baby hebben gekregen. En 
soms berichtjes van mensen die jarig 
zijn.

Ze leest over mensen die dood zijn 
gegaan. Hoe oud ze zijn geworden. 
Ze leest de namen van de mensen die 
nu hun dierbare moeten missen. 

Wie zal Hanna missen als zij er niet 
meer is?



9

Hanna’s naam heeft nooit in de krant 
gestaan. Ze is nooit getrouwd en 
heeft geen kinderen.

Wat als ze nou eens zelf een berichtje 
zou plaatsen? Ze heeft nu een reden.
Het is bijna tien maart. Dat is de dag 
dat ze vijftig wordt.

Maar wacht, wat denkt ze nu? Ze wil 
haar verjaardag helemaal niet vieren. 
Maar misschien kan ze wel een 
advertentie zetten. Een berichtje 
waarin ze schrijft dat er geen mensen 
langs hoeven te komen met bloemen 
en cadeautjes.


