
Annita Lageweg (44) droomde er als kind al van om 

journalist te worden, maar in plaats daarvan werd ze 

secretaresse bij een bank. Achttien jaar later maakte ze 

toch haar droom waar door naar de School voor  

Journalistiek te gaan en gaf ze haar hele zekere leven op.  

Onlangs kreeg ze te horen dat ze darmkanker had. “De 

opleiding en de carrièreswitch hebben me sterk gemaakt, 

waardoor ik nu goed met mijn ziekte kan omgaan.” 

Op haar 36e ging Annita eindelijk de opleiding doen waar ze altijd al van droomde

“Het leven is te kort 
    om niet te doen 
 wat je wilt en kunt”

Annita: “Tot mijn veertigste stond mijn 
leven in het teken van zekerheid. Maar ik 
weet nu dat niemand dat krijgt. Dit voor-
jaar kreeg ik te horen dat ik darmkanker 
had. Door die ziekte ben ik me er meer dan 
ooit van bewust dat je niet weet wat er op 
je pad komt en hoe de dag van morgen 
eruitziet.
Ik ben opgevoed met zekerheden. Ik groei-
de op in een beschermd nest in een dorp in 
Friesland. Als puber wilde ik al journalist 
worden, maar na mijn havo-diploma ging 
ik het huis uit en kreeg ik een baan als se-
cretaresse. In mijn familie was het niet de 
gewoonte om door te leren, mijn ouders 
vonden een goede baan belangrijker. Toen 
ik zei dat ik naar de School voor Journalis-
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tiek wilde, lieten mijn ouders mij vrij in 
die keuze, maar ze stimuleerden en bege-
leidden me daar niet in. Als achttienjarige 
ontbrak het me aan het zelfvertrouwen 
om zelf de trein naar Zwolle of Utrecht 
te nemen en die scholen te bezoeken om 
informatie over de opleiding te krijgen. 
Als je ouders er niet echt achter staan, dan 
moet je wel heel sterk in je schoenen staan 
om toch je eigen weg te volgen. Mijn vader 
regelde wel een gloednieuw appartement 
in Leeuwarden voor me en een sollicitatie-
gesprek bij wat mijn eerste werkgever zou 
worden. Dat vond hij belangrijk als basis 
in mijn leven.”

Droom
“Hoewel ik het naar mijn zin had in mijn 
administratieve baan bleef de journalis-
tiek trekken. Het leek me een spannend en 
stoer beroep. Voor mij had de journalistiek 
iets romantisch en mystieks in zich: alleen 
op pad gaan, met mensen praten en ver-
halen opzoeken! Ik droomde stiekem van 
een baan als correspondent in Parijs. Mijn 
werk was alles wat mijn droombaan niet 
was: een dienende functie bij een degelijke 
bank. Jammer genoeg miste ik toen nog de 
moed om mijn droom waar te maken. Als 
je als kind weinig zelfvertrouwen kunt op-
bouwen omdat je vaker wordt verteld wat 
je niet kunt in plaats van wat je wél kunt, 
dan blijft dat de rest van je leven bij je. Dat 
zaadje is vroeger geplant en woekert altijd 
als een soort onkruid overal tussendoor.
De geboorte van mijn eerste kind gaf me 
de aanzet om te veranderen. Ik werd heel 
erg met mezelf geconfronteerd en vond 
het plotseling erg belangrijk mezelf goed 
te leren kennen. Het was voor mij een 
voorwaarde om voor mijn kind te kunnen 
zorgen. Ik dacht: nu heb ik wel een kind 
op de wereld gezet, maar hoe sta ik zelf ei-
genlijk in het leven? Ik was in die tijd vaak 
boos, iets wat ik eigenlijk niet wilde zijn. 
In die jaren daarna heb ik flink in mezelf 
geïnvesteerd en langzaam groeide mijn 
zelfvertrouwen. En groeide ook het besef 
dat ik de opleiding journalistiek wilde 
doen. Via mijn werk ging ik in die tijd op 
excursie naar de redactie van een krant en IN
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daarna wist ik het zeker: dit is wat ik wil.
Ik heb gewacht tot onze beide kinderen 
naar school gingen. Toen besloot ik dat 
ik de opleiding Journalistiek moest doen. 
Nu of nooit, dacht ik. Ik heb het aan mijn 
man voorgelegd en gevraagd of hij er ook 
achter stond, want ik kon het niet alleen. 
De opleiding duurde minstens drie jaar en 
ik wilde voorkomen dat hij na een jaar zou 
zeggen dat het toch wel tegenviel dat hij er 
meer voor de kinderen en het huishouden 
moest zijn.”

36 en weer naar school
“Daar zat ik dus, 36 jaar en weer in de 
schoolbanken. Ik vond het geweldig, het 
werd een van de mooiste periodes in mijn 
leven. Door die opleiding ben ik zowel in-
tellectueel als persoonlijk enorm gegroeid. 
Ik heb er onder meer geleerd dat ik mag 
zijn wie ik ben. Maar het was ook zwaar. 
Toen ik in 2004 mijn diploma kreeg, was ik 

heel blij. Dat had ik toch maar even geflikt, 
met mijn baan en mijn gezin erbij. Mijn va-
der zei: ‘Ik ben trots op je’. Een heel mooi 
moment. Zoiets had hij niet eerder gezegd 
en het raakte me diep.
Na mijn opleiding kreeg ik bij de bank een 
baan als communicatiemedewerker. Maar 
al snel viel ik in een gat, ik was helemaal 
klaar met mijn werk in dat grote bedrijf. In 
2006 nam ik afscheid en begon ik voor me-
zelf als freelance journalist en schrijfster. 
Dat ik op mijn veertigste mijn baan zou 
opgeven en voor mezelf zou beginnen, had 
ik nooit kunnen denken. Een goede baan 
inruilen voor een onzeker bestaan als jour-
nalist druiste in tegen alles wat me met de 
paplepel is ingegoten. Ik vond het ook heel 
moeilijk om mijn financiële zekerheid op 
te geven. Toch was het de juiste beslissing. 

Ik ben op m’n best zoals ik nu werk: zelf-
standig en vrij om te kiezen.”

Tumor
“Dit voorjaar bleek ik een grote tumor in 
mijn darmen te hebben. Vlak na die diag-
nose heb ik in één paniekmoment gedacht 
dat ik dood zou gaan, dat ik er niet bij zou 
zijn als mijn kinderen hun diploma halen. 
Daarna kreeg ik een enorme wil om te 
overleven. Ik zie mijn ziekte nu meer als 
een nieuw begin, want ik ben nog lang niet 
klaar met groeien en leren.
Mijn vooruitzichten zijn gelukkig positief. 
De tumor is verwijderd en ik onderga nu 
preventief een half jaar lang chemothera-
pie. Dat is zwaar en ik ken mijn momenten 
van woede en verdriet, maar toch over-
heerst mijn kracht. Alle lagen die door 
mijn opvoeding en mijn omgeving om 
mijn eigenlijke kern zijn gevormd, pel ik 
er nu een voor een af, alsof ik een ui pel. 
Zo kom ik steeds dichter bij mezelf en bij 
de zin van mijn leven. De opleiding en de 
carrièreswitch hebben me sterk gemaakt, 
waardoor ik nu zo met mijn ziekte om 
kan gaan. “Ik ben blij dat ik mijn hart heb 
gevolgd en dat ik nu doe wat ik altijd al 
wilde. Als freelance journalist heb ik wel-
iswaar een onzeker bestaan, maar het is 
de beste keuze in mijn leven geweest. Het 
leven is echt te kostbaar om niet te doen 
wat je wilt en kunt. Ga er dus voor en maak 
je dromen waar. Dat is beter dan voor altijd 
bedenken wat je had kunnen doen.”

voor wie een carrièreswitch overweegt, is 
het boekje De Wending. Hoe van baan ver-
anderen je leven verrijkt van Geerhard Bolte 
(uitgave volkskrant Banen-Het Spectrum) 
een goed vertrekpunt. Het staat vol tips en 
ervaringsverhalen van mensen die een switch 
maakten. De site www.carrieretijger.nl/car-
riere/zelfonderzoek/carriereswitch geeft ook 
veel tips en biedt oefeningen die zelfinzicht 
geven en helpen bij het maken van keuzes. 

“ Het raakte me diep 
toen ik mijn vader voor 
het eerst in mijn leven  
hoorde zeggen:  
‘ik ben trots op je’ ” 
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