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Zin in de ouderdom? Zelden zie ik mensen handenwrijvend uitzien naar wat de auteurs de derde 
levensfase noemen, die tussen 65 en 85 jaar. Met pensioen gaan oké, daarover bestaan meestal 
vrolijke beelden (tot het pensioen werkelijk aanbreekt en een poosje gaande is), maar verder kijken 
naar wat het werkelijk betekent om in deze samenleving niet meer jeugdig te zijn, niet meer 
middelbaar?  Zin in de ouderdom? Nou nee.   
 
Bij zin denk ik vooral aan de spanning tussen zinvol en zinloos. Het boek zet dus vooral in op zinvol. 
Zinvol verwijst hier niet naar een rooskleurige Zwitserleven-ouderdom, gelukkig. Maar ook het 
inktzwarte lijden dat bij het oud zijn kan horen, blijft vaak buiten beeld. Die derde levensfase, zo 
betogen de auteurs, zijn extra levensjaren. Het is goed om daar zinvol mee om te gaan. De auteurs, 
verbonden aan het project ‘Onder de Vijgenboom, ouderen en zingeving’ willen ‘onderweg zijn in de 
ouderdom niet alleen als lastig beschouwen’. En, zeggen ze, veel ouderen hebben er ook zin in ‘om 
hun eigen weg te zoeken en te gaan bij hun ouder worden’, waarbij ‘zin- en betekenisgeving een 
eigen kleur krijgen in de ouderdom’ (p.8).  
 
Ik denk dat Zin in de ouderdom vooral voor geestelijk verzorgers die met ouderen werken een 
handzaam boek is, mede door de praktische insteek. Het boek bestaat uit zes ‘vensters op de 
ouderdom’. Deze vensters verbinden poëzie, spiritualiteit, kunst, filosofie en film met ouderdom en 
dragen titels als ‘over gracieus ouder worden’, ‘over het levensverhaal’ of ‘over poëzie en 
ouderdom’.  De opbouw van elk venster is nagenoeg dezelfde. Een mooi zwartwit portret van een 
oudere persoon opent het thema, een verdiepende tekst volgt, daarna nog een gefotografeerd 
portret, en ten slotte volgen suggesties voor gesprek of een korte handreiking voor het opzetten van 
een reeks bijeenkomsten rondom een thema. Het is eerder een lesboek dan een leesboek. Hoewel 
de auteurs in de inleiding ook mikken op individuele ouderen (als lezers) die zich willen bezinnen op 
hun ouder worden, is het boek vooral geschikt voor professionals of vrijwilligers die zich bezig 
houden met groepswerk voor ouderen. De praktische gesprekssuggesties zoals bij de thema’s 
‘innerlijke vrijheid’ en ‘levensgeheim’ heb ik, met veel dank, al in mijn gespreksgroepen kunnen 
gebruiken. Het venster In welke woorden kan ik wonen? Over spiritualiteit van de ouderdom, is voor 
iedereen het lezen waard. Hier bieden de auteurs een helder betoog over hoe levensthema’s van de 
ouderdom met spiritualiteit verbonden kunnen worden.  
 
Misschien is het boek te veel een feest van herkenning. Niet alleen qua thematiek, maar ook qua 
aangereikte middelen. De auteurs werken met beelden (schilderijen en film), levensverhalen, poëzie 
en levensbeschouwelijke, religieuze en filosofische teksten. De keuze voor de poëzie mist spanning, 
het zijn de evergreens in geestelijk verzorgingsland die hier op een rij zijn gezet. Weer Koplands 
Onder de appelboom en Herzbergs Kinderspiegel. De weinig verrassende keuze die de auteurs 
maken, geldt grotendeels ook voor de beeldende kunst en de filosofie. Toch valt er soms van een 
mooi citaat te genieten, zoals van Simone de Beauvoir: ‘Ons leven behoudt zijn waarde, zolang we 
door liefde, vriendschap, verontwaardiging en medelijden waarde toekennen aan het leven van 
anderen.’(p. 143)  
 



De auteurs zijn bij het schrijven van dit boek vooral geïnspireerd door het werk van Herman 
Andriessen en Frits de Lange. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, behalve wanneer de auteurs in 
hun eigen lopende tekst ook nog eens de beeldtaal van Andriessen en De Lange overnemen. Dan 
krijg je iets te vaak zinssneden als  ‘het laatste landschap van de ouderdom’ of ‘het niemandsland van 
de ouderdom’, waardoor deze woorden aan betekenis en schoonheid inboeten. Wéér dat 
niemandsland, dacht ik op een gegeven moment. Al die landschappen en reismetaforen (een pelgrim 
die ‘lichter bepakt op weg gaat’, p.89) lijken de oudere lezer vooral op te roepen in beweging te 
blijven. 
 
Van mijn belangrijkste kritiekpunt werd ik me pas na het lezen bewust. Misschien biedt het boek 
teveel wat bekend is en te dichtbij staat. Met andere woorden: het sluit goed aan bij lezers van 
middelbare leeftijd of ouder, die opgegroeid zijn en leven in een bepaald sociaal milieu, liefhebbers 
van kunst en creatieve werkvormen, u en ik, lezers van TGV. De auteurs geven zelf aan dat zij zich in 
hun spiritualiteit laten leiden door de joods-christelijke traditie. Niets mis mee. Alleen wie vanuit een 
geheel andere culturele, seksuele of etnische achtergrond een venster op de ouderdom wil krijgen, 
mist de aansluiting.  
 
Het venster dat daardoor bij mij openging was: bied ik die diversiteit zelf wel in mijn werk? Bezit ik 
het materiaal en de kennis om me werkelijk goed te kunnen verhouden tot de diversiteit aan mensen 
die ik dagelijks zie, spreek en begeleid? Leun ik in mijn werk ook niet te veel op het materiaal waar 
ook Zin in de Ouderdom op leunt? Graag roep ik de auteurs op eens na te denken over een vervolg, 
waarbij vensters geopend worden die verrassender en diverser van kleur zijn, passend bij de 
generatie van ouderen die er nu aankomt. 
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