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Ze zijn net of bijna 50: Mylou Frencken, Gijs Staverman,   
Simone van der Vlugt en Stanley Burleson. Zin vroeg ze naar hun 

dromen, wensen en verlangens. Van weleer én van nu.  
“Elk jaar dat ik ouder word, ontmoet ik een nieuwe versie van mezelf.  

De kunst is om daar vriendschap mee te sluiten.”
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Sara/Abraham? 

Chill!
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MYLOU FRENCKEN zingt, schrijft, acteert en 
is de zingende barvrouw in de Omroep Max-quiz Met 
het mes op tafel. Mylou heeft een volwassen dochter, 
een latrelatie en woont in Haarlem. 

“Mijn verlangen was om me spontaan te 
uiten. Om in het kringgesprek op school te 

zeggen wat ik echt had meegemaakt. Ik was name-
lijk ontzettend verlegen. Van nature ben ik dat niet, 
maar kennelijk had ik thuis en op school iets te vaak 
het gevoel gekregen dat ik me moest schamen. Toen 
ik op mijn 10de op pianoles ging, ging er een wereld 
voor me open. Door muziek durfde ik me te laten 
horen. Ik zat op school in een koortje en als een lied 
was afgelopen, zong ik vaak net iets te lang door.”

“Ik had net dat heel wrede eerste jaar op de 
Toneelschool in Maastricht achter de rug. 

Dat ik eraf werd geflikkerd, was niet zo erg. Ik voelde 
me veel meer thuis op de Academie voor Kleinkunst. 
Nog steeds struikelde ik erover dat ik heel graag het 
podium op wilde, maar niet goed durfde. Gelukkig 
kwam ik Bert Klunder tegen, met wie ik verkering 
kreeg. Na de academie vormden wij een komisch 
duo, waarin hij de bullebak speelde en ik bibberend 
naast hem stond. Na drie jaar zat me dat niet lekker 
meer. Ik wilde onder zijn vleugels vandaan en ben 
gestopt met dat hele toneel.”

“Ik wilde me veilig voelen, een leven 
opbouwen en een nest hebben. En daar 

hoorde een kind bij, dat vlak voor mijn 30ste werd 
geboren. Ik was erg naar binnen gericht en ging als 
redacteur bij Sesamstraat werken. Toch begon het 

na een jaar of vier weer te kriebelen. Ik was bang dat 
alles wat in mij zat er niet uit zou komen. Ik ontdekte 
dat ik best iets te geven had waar mensen blij van 
worden. Dat was precies wat ik nodig had om op het 
podium aan een inhaalslag te beginnen.”

“Ik was 39 toen Bert overleed aan een her-
senbloeding. Behalve het verdriet om het 

verlies was er ook de vechtlust, ik moest er tegen-
aan. Ik had niets of niemand om op terug te vallen 
en moest mijn eigen geld verdienen. Dus ging ik 
avondvullend spelen. Ik had heel goede nummers, 
maar het belangrijkste was dat ik er eindelijk voor 
ging. Alleen de ware liefde, dat bleef een verlangen. 
Ik was te gretig, met heel ongelukkige uitkomsten.”

“Met de liefde is het helemaal goed geko-
men en mijn schroom voor het podium ben 

ik grotendeels kwijt. Ik voel me zekerder omdat ik 
dingen heb meegemaakt. Je moet in het leven zo 
vaak doen alsof je alles kunt. Het leuke van 50 is dat 
ik het gevoel heb dat ik het ook echt kan. Behalve 
opruimen. Dat is een drama bij mij. Er is een theorie 
dat je aan de tuin van iemand kunt zien hoe zijn 
innerlijk is. In de mijne is het een zootje. Het is  
net iets te vol. Net iets te veel troep waar je over 
struikelt. Zowel in de tuin als in mezelf. Ik hoop 
 ontzettend dat ik nu eindelijk een vrouw word die 
haar tuin netjes op orde heeft.” 

Van september 2016 tot januari 2017 speelt Mylou haar 
voorstelling Zinloos zuchten in de Nederlandse theaters. 
In 2017 trekt ze samen met Pieter Tiddens weer door 
het land met de RouwRevue. Myloufrencken.nl

‘Ik hoop dat ik nu 
eindelijk een vrouw 
word die haar tuin  

op orde heeft’
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GIJS STAVERMAN is diskjockey. Elke doorde-
weekse dag is hij van twaalf tot twee te horen met zijn 
lunchprogramma Gijs 2.0 op NPO Radio 2. Gijs is single 
en woont in Amsterdam. 

“Ik was een ambitieus kind met het verlan-
gen om zo snel mogelijk op eigen benen te 

staan. Op de lagere school zat ik alleen maar naar 
buiten te kijken. Ik vond het daar interessanter dan 
binnen. Dat heb ik niet van een vreemde, want ik 
kom uit een ondernemersgezin. Een gezin waarin 
muziek ook belangrijk was. Mijn ene broer luisterde 
naar disco, de andere naar klassiek en mijn ouders 
hielden van het cabaretachtige chanson. Ik kon 
geen instrument spelen, maar ging muziek draaien 
om mensen in een lekkere sfeer te brengen. Op mijn 
14de won ik een dj-wedstrijd. Een mooie stimulans.”

“Ik was heel eager om diskjockey te wor-
den. Ik wilde mezelf laten horen en dat is 

gelukt. Ik was zo narcistisch als ik weet niet wat. 
Via de lokale radio en piratenzenders kwam ik op 
mijn 25ste bij Veronica terecht – één van de meest 
vrije zenders. Samen met mijn vriendin wilde ik een 
gezin, maar mijn werk was mijn gezin. Ik had het 
daar ontzettend naar mijn zin, vond het helemaal  
te gek. Die relatie liep stuk. En latere relaties ook. 
Kennelijk wilde ik toch niet graag genoeg.”

“Deze leeftijd vond ik een omslagpunt. Ik 
vroeg me af wat ik in godsnaam de afgelo-

pen tien jaar had gedaan. Het was allemaal zo snel 

gegaan. Toen ik jonger was, moest alles altijd 
 meteen. Ik was bang dat ik er anders te oud voor 
was. Rond mijn 35ste ging die felle ambitie er een 
beetje af. Ik werd me bewust van mijn sterfelijkheid 
en dat het ook goed is om stil te staan bij wat je doet. 
Te genieten. Niet erg als iets niet meteen lukt, 
 morgen is er weer een dag. Dát gevoel.”

“Rond mijn 40ste ben ik gestopt met roken 
en beter gaan eten. De wens om gezond 

ouder te worden ging een rol spelen. Dat had te 
maken met mijn moeder die de ziekte van Alzheimer 
kreeg. Van een sterke en stevige vrouw, veranderde 
ze in een soort plantje. Ze teerde helemaal weg. Drie 
jaar geleden overleed ze. Mijn vader wordt ouder en 
gaat niet meer zo lekker. Het is gek als het vangnet 
van je ouders verdwijnt en de rollen veranderen. 
Mijn vader is afhankelijk geworden van mij en mijn 
broers. Verdrietig wel.”

“Ik vond 50 worden best heftig. Maar als je 
er heel moeilijk over doet, is het lastig te 

handelen. Dus kun je maar beter accepteren dat je 
ouder wordt. Ik ben dankbaar dat ik het in volle 
gezondheid mag meemaken, daar zouden veel men-
sen een moord voor doen. Ik sta nog te springen, 
doe wat ik het leukste vind, ik reis veel en voel me 
zeer, maar dan ook zéér bevoorrecht. Ik heb ner-
gens spijt van. Mijn enige verlangen is dat mijn 
vader zich beter gaat voelen.” 

Meer over Gijs op zijn Facebookpagina: Gijs 2.0. 

‘Ik vond 50 worden
best heftig’
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SIMONE VAN DER VLUGT is een van Neder-
lands grootste thrillerschrijfsters. Van haar thrillers 
werden er al twee miljoen verkocht. Simone woont met 
haar man in Alkmaar en heeft twee volwassen kinderen.

“Ik leefde in twee verschillende werelden: 
een introverte en een extraverte. Ik hield 

van buitenspelen, maar had altijd verhalen in mijn 
hoofd. Voor mijn 10de verjaardag kreeg ik een typ-
machine. Omdat ik graag een pony wilde, schreef ik 
vaak over paarden. In groep acht interviewde ik 
streekromanschrijfster Margreet van Hoorn bij haar 
thuis, wat het schrijversvuur in me aanwakkerde. 
Schrijver worden, dat moest gewoon gebeuren.”

“Tijdens mijn middelbareschoolperiode 
stuurde ik van alles naar uitgevers, maar 

ik kreeg het allemaal terug. Ik ging de leraren-
opleiding Frans en Nederlands doen, maar ik ben 
nooit docent geworden. Op mijn 26ste debuteerde ik 
bij uitgeverij Lemniscaat. Het geweldige gevoel als 
je voor het eerst je eigen boek in handen hebt, zal ik 
nooit vergeten. Kort daarna kreeg ik mijn eerste 
kind, een ander groot verlangen dat gerealiseerd 
werd. Alles wat ik wilde, lukte.”

“Ik had twee kinderen en bracht elk jaar 
een jeugdboek uit. Ik was waar ik wilde 

zijn, maar ik wilde verder. Ik had de ambitie om ook 
door volwassenen te worden gelezen en meer vanuit 
mezelf te schrijven. Ik schreef De reünie, dat door 
veel uitgevers werd afgewezen omdat ze het genre 
literaire thriller niet zagen zitten. Daar werd ik vrij 
zenuwachtig van. Ik had een jaar gewerkt aan het 

boek en er moesten wel inkomsten komen. Gelukkig 
geloofde uitgeverij Anthos er wél in. Het boek werd 
een succes. Ik voelde me zó in de kracht van mijn 
leven, dat ik me afvroeg wanneer het mis zou gaan.”

“De tegenslag kwam op mijn 43ste. Toen ik 
een rare moedervlek in mijn decolleté aan 

de huisarts liet zien, schrok hij zich rot. Het bleek 
een melanoom. Veertien dagen moest ik wachten op 
iets wat mijn doodvonnis zou kunnen zijn. Gelukkig 
kreeg ik goed bericht: de huidkanker was niet diep 
genoeg ingegroeid om in mijn bloedbaan terecht te 
komen. Fantastisch, maar het heeft mijn leven ver-
anderd. Vroeger was een nieuw boek het hoogtepunt 
van elk jaar, nu een goede uitslag van elke controle.”

“Ik vind het een raar getal, 50. Ik denk 
daarbij aan mensen die buiten het leven 

staan. Ik heb tegen mijn man en kinderen gezegd 
dat als ze een Sara in de tuin zetten, ik ’r zo de sloot 
in schop. Ondertussen vraag ik me af waar ik zo 
moeilijk over doe. Ik heb een heel leuk leven, waar 
behalve gezond blijven niets te wensen valt. Elk 
jaar dat ik ouder word, ontmoet ik een nieuwe versie 
van mezelf. De kunst is om daar vriendschap mee te 
sluiten. Dat ga ik ook nu weer doen. Simone 5.0? 
Iemand die geniet van wat ze heeft bereikt, tegen-
slag heeft gekend en een stukje wijzer is geworden. 
En die zich verheugt op de toekomst.”  

Simone’s historische roman Nachtblauw kwam  
dit voorjaar uit. In september verschijnt een nieuwe 
literaire thriller: Toen het donker werd. 
Simonevandervlugt.nl

‘Als ze een Sara in  
de tuin zetten, schop  

ik ’r de sloot in’



37

STANLEY BURLESON is zanger, acteur en 
 choreograaf. Hij werkt nu aan de choreografie van de 
musical Hair die in september in première gaat.  Stanley 
woont met zijn vriend in Wormerveer. 

“Mijn verlangen als 10-jarige was om erbij 
te horen. Ik had een bril, met zo’n pleister 

erop omdat ik een lui oog had, was lid van de plaat-
selijke drumband en speelde vooral met meisjes. 
Niet echt voorwaarden om een populaire bink te 
zijn. Daar leed ik overigens niet onder. Kennelijk 
was dat verlangen om net als de anderen te zijn ook 
weer niet zo heel groot. In onze flat in Krommenie 
groeide ik op in een veilig gezin van drie jongens, 
een Surinaamse vader en Nederlandse moeder.”

“Dat ik musicalster wilde worden, kwam 
geen moment in me op. Wat ik dan wel 

wilde, wist ik niet. Het was mijn dansdocente die 
me stimuleerde om auditie te doen voor Cats. Ik 
werd aangenomen en kwam op mijn 21ste in de 
musicalwereld terecht. We stonden in Carré, het 
was één groot feest. Mensen waarschuwden me  
dat na Cats het zwarte gat zou volgen, maar dat 
geloofde ik niet. Ik werkte hard om mijn talent te 
ontwikkelen. Nam overal les. Mijn ouders vonden 
het prachtig. Dat ik op mijn 23ste uit de kast kwam, 
vonden ze geen probleem. Ze accepteerden me zoals 
ik was.”

“Tijdens de musical 3 Musketiers leerde ik 
mijn vriend Marcel Visscher kennen. Als 

artiest ben je ’s avonds en in de weekends veel  
op pad. Relaties met mensen die van negen tot vijf 

werken is dan lastig, want je ziet elkaar nauwelijks. 
Marcel en ik hebben hetzelfde ritme. Dat we al 
 dertien jaar samen zijn, speelt daarin zeker mee. 
Carrière technisch ging het ook geweldig, met als 
hoogtepunt de musical Faya op mijn 38ste. Het was 
een musical over Suriname, het land van mijn 
vader. Thuis was er weinig aandacht voor zijn cul-
tuur, door deze musical leerde ik zijn roots kennen.”

“Rond mijn 40ste was het mijn wens het 
rustiger aan te gaan doen. Niet dat ik moe 

was, maar omdat ik me realiseerde dat het belang-
rijk is om naast werk ook te genieten van andere 
dingen; verbinding voelen met de mensen van wie 
ik houd en daarvoor tijd vrijmaken. Soms is dat 
 lastig. Als er leuke dingen voorbij komen heb ik  
de neiging om enthousiast ‘JA!’ te roepen. Maar ik 
leerde ‘nee’ zeggen. Uit angst voor een lege agenda 
heb ik dat lang niet gedurfd. Nu wel, omdat ik er 
vertrouwen in heb dat ik wel aan het werk blijf.”

“Ik voel me nog steeds 36, maar dat klopt 
allang niet meer. 50, dan ben je dus over 

de helft. Daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Ik prijs 
me gelukkig dat ik nog steeds werkzaam ben in dit 
vak. Ik heb collega’s die iets anders zijn gaan doen 
omdat ze geen werk meer hadden. Dat is bij mij 
gelukkig nooit nodig geweest. Mijn 40ste heb ik 
groots gevierd, maar mijn 50ste vier ik klein. Een 
intiem feest en dan door naar de volgende jaren. 
Zingen, acteren en choreograferen, ik wil nog veel 
leuke dingen doen.” ■

Meer info over de musical Hair: Stage-entertainment.nl

‘50, dan ben je  
dus over de helft’

Kijkje 
achter  

de schermen bij 
deze fotoshoot? 
Kijk snel op  
Zin.nl/chillvijftig


