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Ik kijk terug op een 
mooi en vol leven

HUMANIST 
AAN HET 
WOORD

Mevrouw van Poelje is in 1916 in Den 
Helder geboren en woont al ruim vijftig 
jaar in Utrecht. Ze werkte tot de pen- 
sioengerechtigde leeftijd dertien jaar  
als kleuterleidster.
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Mevrouw van Poelje is een van de oudste leden van het Humanistisch 
Verbond en al bijna veertig jaar lid. Haar vijf kinderen moest ze grotendeels 
alleen grootbrengen, maar dat weerhield haar er niet van kleuterleidster te 
worden. Roeland Ensie

“Bij zelfbeschikking denk ik direct aan mijn begrafenis. Die moet 
kalm, eenvoudig en rustig zijn, met enkel mijn kinderen erbij. Ik 
ben niet gelovig opgevoed, mijn ouders waren principieel niet 
gelovig. Zij voelden zich enorm door de kerk in de steek gelaten. 
Daarom wil ik ook geen preken. Door mijn scheiding, al zestig 
jaar geleden, heb ik veel zelf moeten doen. Dat was soms heel 
moeilijk, maar met de steun van mijn ouders heb ik het gered. 
Nu heb ik veel steun aan mijn kinderen. Ze wonen helaas alle-
maal ver weg. Mijn dochter komt elke veertien dagen en met de 
anderen bel ik regelmatig.

“Vrijheid betekent voor mij dat ik zelf beslissingen kan nemen, 
ongeacht hoe andere mensen daarover denken. Voor de oorlog 
legde ik al ziekenbezoeken af vanuit de humanistische gedach-
ten. In het ziekenhuis vroeg ik welke mensen er nooit bezoek 
kregen, ik gaf daarbij wel aan dat ik niet van de kerk kwam. Het 
bombardement op Rotterdam heb ik meegemaakt, dat was ver-
schrikkelijk. Toen de Duitsers Rotterdam bezet hadden zijn we 
richting Schiedam gevlucht. In de oorlogstijd ben ik een ketting 
gaan dragen met een ‘niet reanimeren’-penning. Ik was zo bang 
alleen in een ziekenhuis terecht te komen waar anderen over 
je konden beschikken. Die penning draag ik nu nog. Het is voor 
mij nog een symbool van mijn vrijheid.

“Belangrijk bij het goed ouder worden is het behouden van con-
tact met de buitenwereld. Niet opgesloten raken. Ik ben altijd 
veel uit geweest, ging graag naar musea en lezingen. Ook heb ik 
altijd boeken en kranten gelezen en het nieuws gevolgd om te 
weten wat er in de wereld gebeurde. Muziek heeft niet zo’n gro-
te rol gespeeld in mijn leven, op de lagere school mocht ik niet 
meezingen want ik zong vals. Als kleuterleidster liet ik daarom 
de kwekelingen de liedjes leren aan de kinderen.

Toen ik eenzamer werd heb ik het Humanistisch Verbond 
gebeld met een vraag of er mensen zijn die op bezoek willen 
komen. Nu zijn er twee mensen, een jonge man en een jonge 
vrouw, die komen ieder om de week. Ik kijk daar zo naar uit!  
We voeren fijne gesprekken en ze nemen mij mee naar buiten 
in de rolstoel, door de sneeuw. Of we gaan ergens zitten, dat  
is heerlijk.

“Gelijkwaardigheid is voor mij zó vanzelfsprekend. Discrimi-
natie vind ik iets verschrikkelijks. Jaren geleden werd ik gebeld 
door een jonge vrouw met een buitenlands accent. Ik had een 
advertentie geplaatst met ‘hulp gezocht’. Toen ik vertelde dat ik 
net iemand had aangenomen vroeg ze mij of ik haar nummer 
wilde noteren, dan kon ik haar bellen als de hulp niet beviel. 
Dat bleek het geval. Deze Turkse jonge vrouw heeft daarna nog 
jaren bij mij gewerkt en we zijn nu goed bevriend. Als er iets 
met mij gebeurt kan ik haar altijd bellen.

“Ik heb naast mijn eigen leven ook altijd een verantwoordelijk-
heid gevoeld voor het leven van anderen. Zoals de zieken en 
eenzamen die ik heb bezocht. Nu ben ik een van de zelfstan-
dige oudsten hier. Ik krijg mijn maaltijden en drie keer per dag 
komen ze even kijken of alles goed is, verder moet ik alles zelf 
regelen. Ik kan zelf niet veel meer maar ik heb een goede hulp, 
een leuke jonge man die mij twee keer per week komt helpen, 
met de huishouding en de boodschappen. Hij denkt ook mee 
over dingen en dat is fijn.

“De bezoekjes van mijn kinderen en andere mensen zijn nu 
voor mij de inspiratie om door te gaan. Ik zie vrijwel niets en ik 
hoor slecht, maar ik wil hier graag zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven.”

Zoektocht naar identiteit
In een nieuwe HUMAN-serie van Het Filosofisch Kwin- 
tet onderzoeken journalist Clairy Polak en filosoof Ad  
Verbrugge met steeds drie gasten het thema ‘identi-
teit ’. Wie denken we dat we zijn? Over individuele en 
groepsidentiteit: historisch, maatschappelijk, econo-

misch en in de beeldvorming. Eerste aflevering: van  
12 op 13 april, tijdens de Nacht van de Filosofie, om 
00.05 uur, Nederland 1.  En vanaf 16 juni zes achter-
eenvolgende zondagen om 12.10 uur, afwisselend op 
Nederland 1 en 2. 

Nieuwe kleuren

Voor u ligt Human, de opvolger van Humus. De 
meeste mensen zijn bekend met de naam ‘Hu-
man’, die niet alleen op het pand in Amsterdam 
staat, maar ook de naam is van de humanistische 
omroep en van de alliantiewebsite Human.nl. Met 
de nieuwe naam willen we de gezamenlijkheid van 
de humanistische organisaties benadrukken. En 
we geven nu in één woord weer waar het ons om te 
doen is: de mens. 

Om informatie te verrijken werken we ‘multi- 
mediaal’. Wat u hier leest sluit aan op de website, de 
nieuwsbrief, Facebook en Twitter, waardoor  
we beter en rechtstreeks de dialoog met u kunnen 
aangaan. Een klassiek humanistisch streven in een 
eigentijds jasje, waarbij het bieden van mooie en 
inspirerende inhoud voorop blijft staan.

En wat is een beter onderwerp om ons vernieuwde 
ledenblad mee te starten dan ‘ouder worden’? Want 
als er iets om vernieuwing vraagt, is het wel ons 
perspectief op ouderdom. De oudere van nu is al 
lang niet meer die van vroeger. Wat ons betreft ma-
ken we van grijs een veelkleurig pallet met ruimte 
voor individuele variatie en eigen levensinvullingen. 
Vandaar dat dit themanummer de  naam ‘Veelkleu-
rig grijs’ heeft meegekregen. Goed ouder worden is 
een van de thema’s waar u ons de komende jaren 
vaker over zult horen. 

Ouder worden betekent onvermijdelijk ook nieuwe 
kwetsbaarheden ervaren. Zo begon ik zelf het nieu-
we jaar: met een val. Ik bleef met mijn fiets haken 
in een trambaan midden in Amsterdam en lag het 
volgende moment knock-out op de grond. In plaats 
van vol energie 2013 in te duiken, mocht ik rusten. 
Inmiddels ben ik weer aan de beterende hand, een 
proces van vallen en opstaan, veelkleurig dus. 

Ik nodig u van harte uit uw ervaringen met Human 
met ons te delen via info@humanistischverbond.nl. 
Veel leesplezier. 

Veelkleurig grijs 
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Ineke de Vries - directeur Humanistisch Verbond

Nederland vergrijst en we worden steeds ouder. Het 
beheersen van de kunst van het ouder worden, is dus 
voor steeds meer mensen van belang. Voor Human 
(de opvolger van Humus) alle reden om bij deze 
‘kunst’ uitvoerig stil te staan in dit themanummer. 
Worden ouderen nog wel eens over één kam gescho-
ren, in dit nummer hopen we de veelzijdigheid van 
deze groep te belichten. Het Humanistisch Verbond 
laat het thema de komende jaren niet los: ‘De kunst 
van het ouder worden’ is één van de speerpunten uit 
het Meerjarenbeleidsprogramma.
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Ouderen vervullen een spilfunctie, zo wordt duidelijk uit het 
feitenoverzicht bij dit artikel. Ze doen vrijwilligerswerk en hel-
pen de nieuwe generaties bij het opvoeden. Ze nemen een 
groot deel van de opvoedings- en zorgtaken op zich.  Deze 
rol blijft een beetje onzichtbaar. Het lijken taken die ‘blijven 
liggen’ en die ‘niemand anders doet’ omdat de jongere gene-
ratie het te druk heeft met ‘echt’ werk. 
Ouder worden is zoveel meer dan een tijdsaanduiding. Het 
is een levensfase die tot reflectie oproept. Al was het maar 
omdat de 65-plusser niet zo bijster veel vanzelfsprekende 
rollen en identiteiten heeft. Het werk is voorbij, de kinderen 
zijn het huis uit. De simpele vraag dient zich meteen al aan: 
wat ga je doen? Het model dat de meeste aantrekkingskracht 
heeft is ‘jong blijven’. Dit model van goed ouder worden 
neemt als voorbeeld de jongere: krachtig, vitaal, vrolijk, alert 
en altijd iets te doen! Een ander model is dat van ‘genieten’: 
het zogenoemde Zwitserlevenmodel. Je hebt nu eindelijk de 
tijd om te doen wat je ‘altijd al wilde’. Het veronderstelt niet 
alleen dat ons leven tot dan toe vol zat van activiteiten die we 
liever niet ondernamen, maar ook dat genieten eenvoudig 
vorm te geven is. 

Krachtig
We hebben nieuwe en krachtige identiteiten nodig voor de 
hedendaagse en toekomstige oudere. En de taak die te vin-
den is misschien wel moeilijker en belangrijker dan de verde-
ling van beschikbaar gezamenlijk geld. Vergrijzing maakt het 
belang van deze nieuwe identiteiten voelbaar. De kunst van 
het ouder worden heeft echter meer belangrijke facetten. 
Ten eerste is het niet vanzelfsprekend dat mensen vanaf hun 

65e levensjaar plotseling hun identiteit van zich afwerpen om 
‘oudere’ te worden. De nieuwe ouderen vormen een diffuse 
groep met vele kleuren. Het is dan ook goed om precisie en 
nuance te betrachten in het debat. Ouderen zijn geen groep 
maar net als iedereen unieke individuen. Hoe vanzelfspre-
kend ook, het is goed dit steeds opnieuw te beseffen. De 
nieuwe oudere is bovendien mondig en geïndividualiseerd 
en iedereen zal op zoek moeten gaan naar de betekenis 
daarvan. Verschillende mensen zullen hun ouder worden 
verschillend ervaren. 
Tegelijkertijd is ouderdom een cultureel gegeven met – zoals 
Hanne laceulle terecht opmerkt – gezamenlijke verhalen en 
betekenissen. Wij delen beelden, metaforen en gevoelens 
met elkaar, ook over ‘de ouderen’. En ouderen zien zichzelf in 
de spiegel van onze gezamenlijke verhalen. Aan die geza-
menlijke verhalen kunnen we ons moeilijk onttrekken. Des te 
meer reden om de betekenis van ouder worden uit te diepen, 
er lagen aan toe te voegen en variaties te onderzoeken. 
Daarbij zijn twee existentiële thema’s wat ons betreft het 
verkennen waard: vergankelijkheid en wijsheid.

Eindigheid 
Vergankelijkheid maakt altijd onderdeel uit van ons leven. We 
hebben besef van onze eigen sterfelijkheid en zien vrij let-
terlijk vergankelijkheid om ons heen, aan mensen maar ook 
aan objecten en materie. Het verstrijken van de tijd is aan de 
dingen af te lezen. 
Dat vergankelijkheid ons bezighoudt is van alle tijden en 
culturen. Sinds het begin der tijden heeft het vernieuwen 
en vernietigen van leven de mensheid tot verwondering 

gestemd. Onze eindigheid verklaren, duiden en betekenis 
geven is misschien wel een van de voornaamste taken van re-
ligies en zowel geboorte als dood zijn omgeven door rituelen. 
We moeten onze vergankelijkheid laden, vormgeven, er tekst 
en beeld aan geven, er ruimte voor maken. Het voorbijgaan 
van de tijd doet iets met ons en vraagt iets van ons. Geen 
eenvoudig thema, en juist daarom de aandacht waard. 

Aristoteles 
En ten tweede wijsheid. Het is zo’n mooie term, maar hij is 
wat sleets. We willen wijsheid als ideaal afstoffen en weer 
in het volle licht plaatsen. In plaats van rijk, knap, succesvol, 
geslaagd en gelukkig, willen we weer wijs worden. Want van 
wijsheid heeft een cultuur nooit genoeg. De vraag dient zich 
dan uiteraard meteen aan: wat is wijs eigenlijk? Wanneer 
noemen we iemand ‘wijs’? We weten het zo ongeveer en onze 
sprookjes, films en romans zitten er vol van. laten we dit ide-
aal opnieuw expliciteren. Aristoteles noemde het ‘phronesis’: 
praktische wijsheid. Hij gaf ons zijn overwegingen, laten wij 
de term hernemen en van nieuwe waarde voorzien. 
Uiteraard komt eens het echte einde, het levenseinde. Niet 

iedereen heeft de kans om waardig te sterven, op zijn eigen 
manier. Ook op dit vlak zal het Humanistisch Verbond nog 
veel werk moeten verzetten, want zelfbeschikking op het 
gebied van ons eigen levenseinde is en blijft een moeilijk 
punt. In de praktijk vaak moeilijker dan we denken. Goed 
ouder worden betekent ook goed sterven. Je sterven in eigen 
hand nemen is lang niet altijd vanzelfsprekend. We weten 
lang niet altijd hoe we dat moeten doen en hoe we anderen 
kunnen helpen. Niemand wil een ander dwingen tot leven, 
maar evenmin wil niemand de ander het gevoel geven dat 
zijn leven geen waarde meer heeft. Een thema kortom, dat 
vol morele dilemma’s zit en ons oproept tot sensitiviteit en 
reflectie, zowel voor wat betreft ons eigen sterven als voor 
dat van een ander.  
Een goed levenseinde, het hervinden van betekenisvolle 
identiteiten voor de latere levensfases, de omgang met 
vergankelijkheid en de zoektocht naar wijsheid. Ze zullen in 
diverse vormen aan de orde gesteld worden de komende 
jaren, onder de noemer ‘De kunst van het ouder worden’. Ter 
introductie en eerste verkenning wensen wij u veel plezier 
toe met dit Human- nummer: veelkleurig grijs. 

Over dit themanummer
‘De kunst van het ouder worden’ is een van de thema’s 
van het Humanistisch Verbond voor de komende vijf jaar. 
Een belangrijke reden voor deze keuze is de grijze golf die 
eraan komt. In het nummer van Human dat voor u ligt, 
besteden we aandacht aan dit fenomeen. Is het mogelijk 
om op deze grijze golf te gaan surfen in plaats van erin 
te verzuipen? Wat betekent het om in een maatschappij 
te leven waar steeds meer mensen ouder zijn? Niet in uw 
portemonnee maar in uw beleving? Onderzoekster aan d

de Universiteit voor Humanistiek Hanna laceulle gaat in 
haar essay (zie pagina 14) in op prangende dilemma’s voor 
de oudere. Want veel goede voorbeelden hebben we niet. 
En bovendien verliest de oudere zijn individuele identi-
teit door plotseling onderdeel uit te maken van de groep 
‘ouderen’. In het interview kunt u lezen hoe Anna Enquist 
(zie pagina 8) haar ouder worden invult. En geheel toevallig 
hebben we een nieuwe columnist (zie pagina 23) die be-
kend is vanwege haar onderzoek naar tijd en tijdservaring.

Historisch gezien is het een uniek fenomeen: rond het jaar 2040 zal 
bijna een derde van de bevolking 65-plus zijn. Het fenomeen vergrij-
zing doet zich wereldwijd voor, ook in ontwikkelingslanden. Vergrij-
zing komt vaak naar voren als een financieel en beleidsmatig pro-
bleem. Maar de toename van het aantal ouderen roept ook culturele 
en persoonlijke vragen op. Want welke identiteit heeft de nieuwe ou-
dere en welke voorbeelden zijn er? Esther Wit, Reine Rek en Wilma Reinders

Spilfunctie voor ouderen 

Veelkleurig grijs
Wat is vergrijzing? 

Terwijl het begrip vergrijzing 
nog steeds verbonden is met het 
bereiken van het 65e levensjaar, 
worden mensen, afhankelijk 
van het beleid dat zich met hen 
bezighoudt, al eerder als ‘oudere’ 
aangeduid.

arbeidsmarkt

leeftijd

bevolkingsomvang in miljoenen 14,3

2013 2040

13 16 17,5
16 16,7 bevolkingsomvang in miljoenen

leeftijdleeftijd 65 6580 80

50 65

18%

21%

20%
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EU: 17%

80

pensioen zorg

Europa 

De vergrijzing speelt zich wereldwijd  
af, ook in ontwikkelingslanden. Van  
alle werelddelen is Europa het meest  
vergrijsd. Economisch sterke en  
zwakkere landen worden met  
vergrijzing geconfronteerd.  
Duitsland, Italië, Griekenland  
en Zweden zijn de Europese  
koplopers in de vergrijzing.

Landen met de hoogste percentages 65-plussers in Europa. 

Stijging van de levensduur
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De mooiste dood
We denken er liever niet over na: de dood. Humanistisch 
Verbond-lid gerard Kind roept ons in ‘De mooiste dood’ op 
om dat wel en vooral ook tijdig te doen. De goede, bij jou 
passende dood is moeilijk te vinden in een cultuur die een 
euthanasiewet heeft, maar de zelfgekozen dood ook met 
taboes en vooronderstellingen omgeeft. We worden omge-
ven door moraalridders, zielzorgers en fatsoensrakkers. 
Ze zeggen dat ‘lijden’ loutert, dat het leven is ‘gegeven’ en 
niet door ons ‘genomen’ mag worden en dat we in wezen 
‘moord’ plegen. Van deze denkbeelden wil de schrijver ons 

bevrijden, zodat we moreel en emotioneel in het reine 
komen met de vrije keuze rondom onze dood. Een helder 
boek, scherp, geïnformeerd en vrij denkend. Een tip voor 
mensen die worstelen met morele vragen rondom het 
zelfgekozen levenseinde.  

gerard Kind: ‘De mooiste dood. Filosofie van een welgeko-
zen levenseinde’. Uitgeverij Donker, oktober 2012.  
ISBN: 978-90-6100-670-1. Prijs: 17,50 euro.
www.uitgeverijdonker.nl

mannen

mannen

mannen

“ Ik was laatst met mijn 39 jaar een van 
de jongsten in de schouwburg. Allemaal 
grijze hoofden om me heen. Ik voelde 
me een minderheid en zag vooral een 
grote eenduidige ‘groep’ voor me. Dat is 
natuurlijk vreemd, want ik hou niet van 
groepsdenken, en nu maakte ik me daar 
wel degelijk schuldig aan. Je doorbreekt 
dat pas als je met individuele mensen 
praat en de groep weer uiteenvalt in een 
verzameling unieke personen.”    
Esther Wit*

“ Niet zo lang geleden zat ik in een coupé 
met een dame van in de zestig en een 
jong meisje. Er werd omgeroepen dat de 
trein niet verder kon en dat we eerder 
uit moesten stappen. Ik hoorde dat het 
meisje haar vriend belde. Hij kwam haar 
met de auto ophalen. Ik vroeg meteen 
of ik met hen mee kon rijden en dat kon. 
Waarop die oudere dame ook aarzelend 
vroeg of ze misschien een lift kon krijgen. 
Daarna wendde ze zich tot mij en zei: ‘Ik 
ben zo blij dat u die vraag heeft gesteld, 
want ik zou dat nooit durven. Ik ben dat 
niet gewend. Jullie generatie is toch meer 
oplossingsgericht, terwijl wij vanwege 
een soort beleefdheid zo’n vraag niet 
stellen.’ Tijdens de autorit die volgde 
bleek de vrouw heel aardig en open.”  
Reine Rek*

* De auteurs zijn werkzaam bij het Huma-
nistisch Verbond, afdeling Visie en Beleid 
en nauw betrokken bij de uitwerking van 
het thema ‘De Kunst van het ouder wor-
den’. Interviews met hen over dit thema, 
waarvan op deze pagina’s een voorproef-
je is te lezen, zijn te vinden op:  
www.humanistischverbond.nl/ 
veelkleuriggrijs  

“ Net als vroeger vind ik het nog steeds 
leuk om te dansen. Als ik dat in Amster-
dam doe, zie ik alleen maar jongeren. Ik 
heb het gevoel dat ze mij raar aankijken, 
terwijl het dansen voor mij iets heel 
natuurlijks is. Het staat heel dicht bij mij. 
Toen ik studeerde las ik het beroemde 
gedicht ‘Warning’ van Jenny Joseph, dat ze 
schreef toen ze 25 was. Over hoe ze zich, 
als ze oud is, niet meer aan conventies 
hoeft te houden.  Dat is heel herkenbaar. 
Tegenwoordig maken de reacties mij niet 
zoveel meer uit als ik ga dansen. Ik voel 
een groeiende vrijheid mijn leven in te 
vullen zoals ik dat prettig en goed vind.”  
Wilma Reinders*

Arbeidsmarkt en economie

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan stijgt flink, na 
een jarenlange daling. Krap een derde van de werknemers werkt door tot zijn 
65e. De lonen voor oudere werknemers zijn in ons land relatief hoog. 

Leeftijdsverwachting

Er is binnen Nederland een opvallend ver-
schil in levensverwachting tussen verschil-
lende groepen. Zo hebben hoog opgeleide 
mannen op 65-jarige leeftijd een resterende 
levensverwachting van bijna twintig jaar, 
terwijl laag opgeleide mannen van dezelfde 
leeftijd niet meer dan ruim vijftien jaar voor 
de boeg hebben. Bij vrouwen vindt men, 
op een wat hoger niveau, overeenkomstige 
verschillen. 

Gemiddelde jaren in goede gezondheid na 65 

Hoog opgeleide mannen hebben een  
resterende gezonde levensverwachting  
van ongeveer zestien jaar, terwijl laag  
opgeleide mannen slechts acht als gezond  
ervaren levensjaren mogen verwachten. 

Volgens de meest recente prognose zal 
de Nederlandse bevolking die nu 16,7 
miljoen inwoners telt nog doorgroeien 
tot 17,5 miljoen in het jaar 2038. Daarna 
treedt een geleidelijke krimp op tot circa 
17,3 miljoen in 2060.

Bevolkingsgroei

Zorg en Hulpverlening

Bron: rapport ‘Actief ouder worden in Nederland’. Opgesteld door het Werkverband Periodieke 
Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB). Aanleiding voor de publicatie is het door de Eu-
ropese Commissie uitgeroepen Europees Jaar voor Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen 
Generaties (2012). 

Voor meer informatie: http://www.nidi.knaw.nl (zoekterm: WPRB) 
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Enquist warmt haar handen aan 
haar beker cappuccino. Ze heeft het 
koude weer getrotseerd en is vanuit 
de Amsterdamse Bijlmer naar hartje 
centrum Herengracht komen fietsen. 
“Ik heb gelukkig nog geen fysieke 
beperkingen. Eigenlijk kan ik mezelf 
niet oud voelen.” Ze wordt kort na de 
bevrijding geboren in Amsterdam, 
maar brengt haar jeugd grotendeels 
door in Delft, een stad die zij als be-
klemmend heeft ervaren. “Iedereen 
kende iedereen, je kon niet anoniem 
of vrij zijn.” Het waren de jaren van 
de wederopbouw. Men keek vooruit, 
niet achterom: “Om maar niet te 
hoeven reflecteren op wat er was 
gebeurd. Als kind voelde je wel dat 
er iets was, er werd alleen niet over 
gesproken. Je moest slagen in het 
leven en je geld verdienen. Vrijheid 
betekende in de jaren vijftig  werken 
aan de vooruitgang.”

Kleur
Enquist groeit op in een intellectueel 
gezin. “Er werd veel gelezen, tele-
visie was er nog niet.” Haar vader 
is niet gelovig, maar haar moeder 
wel. Ze wordt naar de zondags-
school gestuurd. “Ik vond het daar 
uiterst onprettig. Je werd zo schuldig 
gemaakt, je kreeg het gevoel dat je 
helemaal verkeerd was.” Op jonge 
leeftijd ontwikkelt ze al een kritische 
houding ten opzichte van het geloof.  
“Ik begreep dat het over dingen ging 
die mensen hadden bedacht. Dan 
sta je opeens alleen, dat geeft je een 
soort eenzaamheid.” 
Alleen de muziek, en zeker ook die 
van sommige psalmen, geeft kleur 
aan haar jeugd. “De psalmteksten 
legde ik naast me neer.”  Ze leert 
zichzelf een beetje pianospelen, krijgt 
les en blijkt zeer muzikaal. Ik was 
liever meteen naar het conservato-
rium gegaan, maar zoiets ging niet.  
Als je verstand had, moest je naar 
de universiteit.” Ze gaat psychologie 
studeren. Aanvankelijk valt de studie 
haar tegen tot ze zich kan verdiepen 
in een nieuw gebied binnen de psy-
chologie, zwakzinnigheid. 

Pianostudie 
Toch laat ook de muziek haar niet 
los. Na een stagebezoek in Den Haag, 
stapt ze op de terugweg spontaan 

bij het conservatorium naar binnen 
voor aanmeldingsformulieren. “Ik 
dacht, als ik daar nu niets mee doe, 
dan word ik zo’n verzuurd iemand 
die zegt: ‘Ik had eigenlijk pianist wil-
len worden.’ Dat wilde ik niet.”  Met 
behulp van haar oude leraar pakt ze 
de pianostudie weer op, terwijl ze 
ondertussen parttime in de zwakzin-
nigenzorg werkt.  Ze doet examen 
en wordt toegelaten voor de studie 
piano met cello als bijvak. Bijzonder, 
aangezien ze duidelijk ouder is dan 
haar medestudenten. “Er is geen 
opleiding geweest die ik met zo veel 
plezier heb gedaan. Mijn ouders 
vonden het helemaal niks. Ik had nog 
even gehoopt dat ze me financieel 
zouden ondersteunen, maar dat zat 
er niet in.”

Klankideaal
Na haar studie is Enquist enige tijd 
als psycholoog verbonden aan het 
conservatorium, later werkt ze bij het 
psycho-analytisch instituut en volgt 
ze de opleiding tot psycho-analytica. 
Werk en gezin slokken dan alle tijd 
op. “Het was gewoon veel te druk. Ik 
raakte oververmoeid. Het lukte niet 
meer om anderhalf tot twee uur per 
dag piano te studeren. Je hebt als 
musicus een klankideaal en je stelt 
aan jezelf hoge technische eisen. 
Als je daar zo vaak niet aan kunt 
voldoen, dan is dat teleurstellend en 
onprettig.” Ze besluit om de piano te 
sluiten. “Ik wilde tijd voor de kinde-
ren bewaren. En ook de baan op het 
instituut wilde ik goed doen.”  Wel 
blijft ze cello spelen. Samen met haar 
echtgenoot richt ze een strijkkwar-
tet op en verdiept ze zich in de rijke 
strijkkwartetliteratuur. 

Identiteit
Dan komen als vanzelf de gedichten. 
“Het was in het begin echt iets voor 
mezelf. Ik schreef naar aanleiding 
van muziek, maar ik heb in die tijd 
ook veel over de kinderen geschre-
ven. Die periode met kleine kinderen 

heb ik altijd heel erg fijn gevonden. Ik 
vond het heel moeilijk dat ze alsmaar 
groter werden, daar schreef ik ook 
over. Echt de dingen van mijn eigen 
leven.” Een collega raadt haar aan 
haar gedichten naar het literaire 
tijdschrift Maatstaf te sturen.  De 
redactie is direct positief. “En toen 
begon het te rollen.” Haar bundel 
‘Soldatenliederen’ verschijnt in 
1991 en wordt een succes. Drie jaar 
daarna volgt haar eerste roman, ‘Het 
meesterstuk’.  Ze is dan bijna vijftig, 
een laat debuut. Hoewel haar werk 
door het publiek enthousiast wordt 
ontvangen, reageert de literaire kri-
tiek verdeeld. Vooral op haar romans 
krijgt ze stevige kritiek. “Ik had de 
gelukkige positie dat ik me emotio-
neel van kritieken kon distantiëren. 
Ik voelde me eigenlijk psychothera-
peut, dat was mijn werk. Ik was ook 
geen vijfentwintig meer, dan ben je 
voor kritiek niet meer zo vatbaar. En 
ik had natuurlijk kinderen. Je identi-
teit als moeder blijft altijd overeind.”  
Zulke kritiek is verpletterender wan-
neer iemand zijn identiteit volledig 
ontleent aan het schrijverschap. 
Haar eerste romans schrijft zij aan de 
hand van een gedetailleerd werk-
plan.  “Ik had vroeger zo weinig tijd 
naast mijn fulltime baan. Ik kon echt 
niet riskeren dat ik in zo’n roman 
een verkeerde weg insloeg.”  later 
verandert zij haar werkwijze: “Voor 
‘De Verdovers’ bereidde ik mij mini-
maal voor. ’s Morgens stond ik op 
en dacht: benieuwd hoe het verder 
gaat.”

Geleuter
Als Enquist met een roman bezig is 
schrijft zij niet meer en niet min-
der dan vijfhonderd woorden per 
dag, een tip van Hugo claus. “Soms 
ben je in een uurtje klaar, andere 
keren wringt het en ben je er uren 
mee bezig. Sinds ik zelf schrijf let ik 
bij het lezen van boeken erg op de 
opbouw van het plot, hoeveel een 
auteur weggeeft, hoe de personages 
gekarakteriseerd worden. Dan zie je 
het handwerk in zijn rauwste vorm.”  
Wanneer het om literaire verbin-
dingen gaat, vindt ze verwantschap 
bij de schrijvers van het voetbal-
tijdschrift Hard gras. “We hebben 
ontzettend veel plezier met elkaar. 

Anna Enquist beschikt over veel talenten: ze studeerde piano  
en cello aan het conservatorium, is psycho-analytica en succesvol 
auteur. Een vol bestaan dat zijn tol eist: de moeilijke keuze om met 
pianospelen te stoppen. Dit besluit brengt haar wel op het spoor 
van de literatuur. “Het schrijverschap heb ik nooit als ideaal gehad, 
dat zag ik meer als iets verwonderlijks dat mij toeviel.” 

Tekst:  Roeland Ensie en Eric de Rooij, beeld: Jeppe van Pruissen

Anna Enquist

Volg je hartstochten 
en je interesses

‘Ik voelde  
me eigenlijk  

psychotherapeut’
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“Ik zie vernedering, afgunst, vijandig-
heid en onbegrip voor onze levensfase. 
Er is breed gedragen onvermogen om 
in positieve zin de waarde van het ou-
der worden te definiëren. Bij de senior 
Academy doen we dat op een huma-
ne, rijpe manier en met intellectuele 
noblesse.” Met aandacht kiest voor-
malig klinisch psycholoog en psycho-
therapeut en lid van het Humanistisch 
Verbond Jean Pierre cels (72 jaar) zijn 
woorden.
Bijna net zo aandachtig genieten de 
cursisten van broodjes duurzame 
makreel, biologisch rosbief of een 
frisgroene salade. Hun achtergronden 
verschillen, ze zijn wijkverpleegkundi-
ge, kunstcoördinator of huisarts, maar 
ze stellen zichzelf dezelfde vragen. Wat 
wil ik nog in mijn leven? Welke waarden 
zijn belangrijk? Hoe leer ik omgaan 
met mijn vergankelijkheid en verlies? 
Kan de toekomst het verleden goed-
maken? Wat verwacht ik nog van dit 
leven? Kortom: hoe ontwikkelt zich het 
verhaal van mijn leven? 

Complex
Ethicus en levenskunstfilosoof Joep 
Dohmen is ook op deze vierde cursus-
dag de wijsgerige gids. Hij geeft een 
inleiding over het cultuurhistorische 
boek ‘The Journey of life’ van Tom cole. 
Dohmen constateert dat er tegen-
strijdige beelden over ouder worden 
bestaan in Westerse samenlevingen.

 “Het negatieve beeld is ageïsme: 
‘ouderen zijn lelijk, traag, vergeet-
achtig en niet op de hoogte.’ Andere 
beelden gaan over beleid: hoe duur 
zijn ouderen? Over gezondheid: als je 
maar heel blijft. Over hobby’s: samen 
lekker fietsen over de Veluwe. En 
vooral: als je maar blijft meetellen.” 
Beleid, gezondheid en erkenning zijn 
vreselijk belangrijk, vindt Dohmen, 
maar er valt veel meer te zeggen over 
ouder worden. “Ouder worden is een 
complexe ervaring, waarin allerlei 
aspecten samenkomen. De grote 
uitdaging is dat mensen daar zelf  
een geïntegreerd verhaal over ont-
wikkelen.”

Levensverhalen
De Academy biedt de theorie om  
zelf dat geïntegreerd verhaal uit 
te werken. De ervaringen van de 
deelnemers zijn het ‘werkmateriaal’. 
Daarbij is kritische reflectie essen-
tieel. Bijvoorbeeld na de lezing van 
Joep Wijsbek over levenskunst in 
Nederland. Is levenskunst voor oude-
ren zoveel anders dan voor jongeren? 
En hoe word je dan wel goed ouder? 
Wanneer word je trouwens precies 
oud, is het leven niet een continuüm? 
De lezing van psycho-gerontoloog 
Gerben Westerhof van de Univer-
siteit Twente gaat over de relatie 
tussen levensverhalen en geestelijk 
welzijn. Uit zijn onderzoek bij mensen 
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Zij hebben een houding tegenover 
het schrijven die ik gezond vind. Geen 
artistiek geleuter of gedoe, maar 
gewoon zorgen dat die tekst zo goed 
mogelijk op papier komt en op tijd.” 
Om sport zelf geeft ze helemaal niets, 
naar voetbal of de Olympische Spelen 
kijkt ze niet. 
Als ze in haar roman ‘Het geheim’ de 
pianiste haar eigen lievelingsstukken 
laat spelen, krijgt ze het verlangen 
zelf weer te gaan spelen. Ze ruilt 
haar oude piano in en koopt een 
Bechstein-vleugel, maar ook die blijft 
onberoerd. Tot in de zomer van 2001 
haar dochter bij een verkeersonge-
luk om het leven komt. “Toen ben ik 
weer gaan spelen. Meteen. Meteen 

eigenlijk.”  Of zij in de loop van de tijd 
karakterveranderingen heeft onder-
gaan, vindt ze moeilijk te zeggen. 
“Sinds de dood van mijn dochter ben 
ik wat harder geworden. Veel dingen 
kunnen mij minder schelen. Ik heb 
ook minder geduld.” Ze noemt het een 
energiekwestie: “Zo’n verlies neemt 
verschrikkelijk veel energie, dat blijft 
ook zo. Vriendschapsbanden die 
eigenlijk niet echt bevredigend zijn, 
houd je niet meer vast.”
Ze gelooft ook niet in rouwverwer-
king. “Van die libelle-artikelen: het 
rouwproces duurt een jaar en het 
heeft die-en-die stadia, daarna is het 
over. Onzin natuurlijk. Zoiets is niet 
te verwerken, zoiets gaat ook niet 
over. Het kan voor mensen bevrijdend 
zijn, wanneer zij de vrijheid krijgen te 
voelen wat ze voelen en daarbij de 
erkenning krijgen dat sommige dingen 
in hun leven gewoon altijd hun invloed 
blijven houden.”  

Verbonden
Enquist noemt zichzelf geen doem-
denker als het om ouder worden gaat. 
Ze is wel realistisch: “Veel leuks ligt 
er niet meer in het verschiet als je 
zo halverwege de zestig bent. Het is 
natuurlijk toch een periode waarin je 
meemaakt dat je generatiegenoten 
en goede vrienden ziektes krijgen 
en sterven. Vroeger kon ik aan mijn 
leerlingen op het conservatorium blij-
moedig vertellen over mensen in de 
laatste levensfase, dat zij dan enorm 
vrede kregen met hoe het allemaal 
gegaan was en tot een soort bezinning 
en wijsheid kwamen. Ik geloof daar 
allemaal niets meer van, er is eerder 
sprake van verbittering en verstar-
ring.” Ze moet er niet aan denken om 
uiteindelijk in een verzorgingshuis 
te wonen. “Het is geen angstbeeld, 
maar het is iets waarvan ik zeker weet: 
daar heb ik geen zin in. Mijn dagen 
zijn nog hartstikke vol, ik heb een 
eigen praktijk, ik schrijf, ik maak veel 
muziek. Ik geef les aan psychiaters 
in opleiding en ik denk wel eens: hoe 
lang kan ik daarmee nog doorgaan? 
Die leerlingen worden alsmaar jonger. 
Hoe lang kun je dat leeftijdsverschil 
nog oprekken?” Voor eenzaamheid op 
latere leeftijd is zij niet bang, ze kan 
goed alleen zijn. “Wanneer je je ver-
bonden voelt met de schrijver van het 
boek dat je leest, of met de componist 
van de muziek die je speelt of beluis-
tert ben je niet alleen. Het is belangrijk 
dat je het een beetje met jezelf kunt 

vinden, dat je met jezelf alleen durft 
te zijn.”  Een persoonlijk lichtpunt bij 
het ouder worden is de geboorte van 
haar kleinkind, een klein jaar geleden. 
“Als ik gelovig was zou ik zeggen: een 
Godsgeschenk. Het is iets waar ik echt 
volop vreugde aan beleef.”

Waarde
Enquist gelooft niet dat een maat-
schappij met veel ouderen meer ruim-
te biedt aan reflectie en verstilling. 
“De oudere speelt in de maatschappij 
geen beste rol. De nadruk ligt toch 
op de jeugd.” Ook de laatste maat-
schappelijke ontwikkelingen stemmen 
haar weinig hoopvol. Ze ergert zich 
dagelijks aan “de onoverzichtelijkheid 
van de samenleving”. “De dingen die 
je moet kunnen met computers. Over 
een tijdje kun je alleen via internet 
je rekeningen betalen. Of reis tegen-
woordig als ouder iemand maar eens 
met de trein naar Antwerpen. On-
doenlijk. Dan die idiote zaken met ver-
plichte keuzevrijheid. Alles is commer-
cieel gemaakt onder het mom van dat 
het allemaal zo fijn is, maar niemand 
vindt het fijn!“ liever ziet zij een over-
heid die zich verantwoordelijk voelt 
voor het welbevinden van burgers. 
“Daar hoort een overzichtelijk open-
baar vervoer bij en dat mensen bij 
de ziektekostenverzekering geholpen 
worden.” Enquist wijt deze ontwik-
kelingen aan de toenemende Ame-
rikaanse invloed op de Nederlandse 
samenleving. “Ik mis ontzettend een 
sfeer waarin mensen waarde hechten 
aan culturele zaken, waarin er echt 
goed nagedacht wordt over de opvoe-
ding van kinderen en onderwijs.” Ze 
zwijgt even, en vervolgt: “Ik wil niet als 
een kankeraar overkomen, maar ik 
vind het schaamtevol wat er in Neder-
land gebeurt, met name op het gebied 
van gezondheidszorg, onderwijs en 
cultuur. De tegenwoordige generatie 
politici lijkt alle idealen totaal kwijt te 
zijn. Ze hebben geen idee wat eigenlijk 
van waarde is in onze cultuur.” 

Verantwoordelijk
Was het van huis uit belangrijk om 
maatschappelijk te slagen, Enquist 
leerde haar kinderen vooral ook 
andere doelen in het leven na te 
streven: “Volg je hartstochten en je 
interesses. Ik heb het in mijn eigen 
leven net zo gedaan. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je leven, voor 
je keuzes,  voor de dingen waar je 
energie in wilt steken.”

De Senior Academy 

Forever old

CV Anna Enquist 

Anna Enquist werd op 19 juli 
1945 te Amsterdam geboren 
als christa Widlund-Broer. Ze 
studeerde klinische psychologie 
in leiden en piano aan het Haags 
conservatorium, met bijvak cello. 
Daarna doceerde ze psychologie 
in Amsterdam en begon begin 
jaren tachtig aan een gespeciali-
seerde opleiding psychoanalyse. 
In 1988 publiceerde het tijdschrift 
Maatstaf Enquists eerste gedich-
ten. Haar eerste dichtbundel 
‘Soldatenliederen’ verscheen in 
1991. Met haar eerste roman ‘Het 
meesterstuk’ (1994) won Enquist 
de Debutantenprijs. Haar werk, 
waarin muziek en psychoanalyse 
regelmatig terugkerende thema’s 
zijn, is in meer dan zestien landen 
verschenen. In 2013 levert Enquist 
het poëziegeschenk ‘Een kooi van 
klank’.

De Senior Academy is een samen-
werking tussen Joep Dohmen 
(Universiteit voor Humanistiek, 
UvH), de Internationale School voor 
Wijsbegeerte en POWER, een net-
werk van senioren uit Amersfoort. 
Op zondag 7 april spreekt Roelof 
Hortulanus ((Lesi/UvH) over kunst 
en ambitie, en op 28 april spreekt 
Peter Derkx (UVH) over zingeving 
en levensverlenging. 
www.isvw.nl/nl/senior-academy

We moeten oergezond, geïnformeerd, strak in het vel, hip, actief  
en vooral bij de tijd zijn, ook al haalt de tijd ons in. ‘Forever young’ is  
de mentale dwangbuis waar media en markt ons in persen. Maar als  
je ouder wordt, is er meer, heel veel meer. Dat ontdekken de deelnemers  
aan de Senior Academy in leusden acht zondagen lang. John Min

Aanbevolen
‘Dagen des doods, tekeningen van een vlucht.’In een aangrijpend beeld- 
verhaal zien we wat de inmiddels Nederlandse kunstenaar Mwafaq A.  
meemaakte op zijn vlucht uit Irak. In de steek gelaten door de mensen- 
smokkelaars, bedreigd door wolven, komt hij meer dood dan levend in  
Griekenland. In gevangenschap vanwege illegale betredingvan het land, 
tekent hij op vodjes papier de stroom aan herinneringen die achter zijn 
gesloten ogen nooit gewist zullen worden: mensen als schimmen, in  
vogelvluchtperspectief, verbeeld op hun route naar een onzekere toekomst. 
Uitgave van VluchtelingenWerk, met voorwoord van Boris van der Ham. 
www.humanistischverbond.nl/dagendesdoods
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met licht depressieve klachten, blijkt  
dat autobiografische reflectie helpt 
om te ‘navigeren door de levensloop’: 
waar kom ik vandaan, wie ben ik en 
waar ga ik naartoe? Door verhalen 
kunnen mensen loskomen van het ver-
leden en zich verder ontwikkelen.
Jean Pierre cels kan zich helemaal vin-
den in dat idee. Hij vult aan:  
“De grote filosoof Ricoeur sprak  
over het ‘herwinnen van de auteursin-
tentie van je levensgeschiedenis’. De 
kunst van het ouder worden is omgaan 
met de tragiek van het leven door het 
behouden - en eventueel herwinnen 
- van die intentie. Daarbij gaat het om 
het voortdurend actualiseren van de 
waarden die je leven zinvol maken.”

Openbaring
Ontwikkeling en verdieping door 
interactie, dat vinden de meeste 
deelnemers zeer waardevol. “Een 
openbaring zelfs”, vindt Harry West-
steijn van ouderennetwerk POWER 
(63). “Mijn kunst van het ouder worden 
bestaat eruit dat ik in interactie moet 
blijven. Dan voel ik mij niet alleen, dan 
ben ik niet bijzonder, dan zijn ouderen 
niet bijzonder, dan kun je gezamenlijk 
voor je belangen opkomen en claim je 
jouw plaats in de maatschappij. Dan 
is deze fase - het klinkt hoogdravend 
misschien - boeiender dan andere 
levensfasen.” Forever old, zou je bijna 
zeggen. 



Wie: Humanistisch geestelijk begeleider Anton Koolwijk 
(rechts) en Roze in Blauw-agent Ellie lust.
Wat: Gesprek over discriminatie, geweld en veiligheid 
van homoseksuelen  tijdens café Rosé, de maandelijkse 
‘roze’ ontmoetingsmiddag.  
Waar: De publieke ruimte van woonzorgcentrum De 
Rietvinck in Amsterdam.
Wanneer: Donderdagmiddag 7 februari 2013 rond 16 uur.

Voor wie: (Buurt)bewoners en alle belangstellenden die 
behoefte hebben aan informatie en van een gezellige  
− roze − sfeer houden. 
 

Waarom: In Nederland wonen ruim anderhalf miljoen 
homoseksuelen (mannen en vrouwen). Bij het ouder 
worden ervaren zij een drempel in de woonzorgcentra. 
Met eenzaamheid, kwetsbaarheid en ‘terug in de kast’ 
als gevolg. Doordat geaardheid onzichtbaar is voor be-
woners, medewerkers en beleidsmakers is er vaak geen 
oog voor. De Rietvinck wil een huis zijn waar iedereen 
zich gezien, erkend, veilig en wel voelt. Humanistisch 
geestelijk begeleiders doen daarom aan cultuurontwik-
keling. Het huis start in 2010 als eerste zorgcentrum in 
Nederland een dagbesteding gericht op roze ouderen 
onder begeleiding van een activiteitenbegeleider en ge- 
 

dreven vrijwilligers. Zij maken zich sterk voor een sfeer 
van verdraagzaamheid op levensbeschouwelijk, cultu-
reel en seksueel vlak. De roze activiteiten maken seksu-
ele diversiteit zichtbaar, bespreekbaar en vertrouwder. 
Het sluit aan bij de levensloop, interesses en behoeften 
van roze ouderen en biedt hen ontmoetingsmomenten. 

Hoe: Elke donderdag is er iets te doen: café Rosé (verdie-
ping en ontspanning in de grote zaal), de Roze Dames-
salon (gespreksgroep voor dames), de Roze Filmclub, de 
Roze leesclub en de maandelijkse Roze Salon (informa-
tie en gesprek in kleine kring). 

Over dit moment: De agenten stellen zich voor en vertel-
len over hun werk bij het Amsterdamse politiekorps en de 
werkgroep Roze in Blauw. Daarnaast behandelen zij the-
ma’s als discriminatie, veiligheid en het antihomogeweld. 
lust: “Het belang van aangifte doen wordt enorm onder-
schat. Wij denken dat nu enkel het topje van de ijsberg 
zichtbaar is, daarom zeg ik tegen iedereen: doe aangifte. 
Zo maak je het zichtbaar.” De zestig aanwezigen stellen 
vragen en gaan in discussie over stellingen als: komt er 
feitelijk meer homogeweld voor of is dat meer een be-
leving? Is homo een scheldwoord of niet? De opkomst is 
groot, er wordt aandachtig geluisterd en gedebatteerd.  

1 2013 I Op de werkvloer Veelkleurig grijs I Op de werkvloer

Tekst: Roeland Ensie 
Fotografie: Jeppe van Pruissen
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In een opwelling besluit ik haar te 
groeten, de oude mevrouw die ik al zo dikwijls ben 
tegengekomen op mijn dagelijkse wandeling. Zij loopt – 
langzaam, om de paar stappen stilstaand – met haar rollator, 
mandje met boodschappentas voorop. Uit haar houding 
spreekt iets onverzettelijks, iets eigens, iets autonooms, 
dat mij intrigeert. Zij laat zich niet door haar overduidelijk 
aanwezige ouderdomsgebreken van haar dagelijkse routine 
afhouden, dat is zonneklaar. Hoe zou ze dat doen? Is dit nu 
goed ouder worden?

Ik groet haar. Ze kijkt mij stomverbaasd aan, misschien ook 
wat op haar hoede. Daarna knikt ze wel vriendelijk terug, 
waarbij haar gezicht – gerimpeld als gekreukt papier – oplicht 
in een onverwachte glimlach. We vervolgen beiden onze weg. 
Een onbeduidend voorval op een doordeweekse dag. Haar 
gezichtsuitdrukking blijft me echter bezighouden en ik zoek 
naar een interpretatie. Haar verbazing om mijn groet leek 
niet onaangenaam, eerder… onwennig? Alsof ze er niet aan 
gewend is te worden gezien, opgemerkt…?

Het is giswerk, maar als ik erop ga letten valt me op dat 
het vaker lijkt voor te komen dat ouderen wel aanwezig 
zijn, maar tegelijkertijd als individuen een zekere culturele 
onzichtbaarheid bezitten. Meer nog: dat ze hier zelf op 
ingesteld lijken te zijn, dat ze niet anders verwachten, het 
gelaten als een gegeven aanvaarden. Zegt dat iets over hoe 
onze samenleving, onze cultuur, met ouder worden omgaat? 
Over de positie van ouderen in onze maatschappij? En zo ja, 
wat dan?

Dit essay gaat in op de verhalen en beelden die onze cultuur 
ons te bieden heeft over ouder worden, preciezer gezegd: 
over goed ouder worden. Het stelt de vraag waar die verha-
len vandaan komen, hoe ze de identiteit van ouder wordende 
individuen beïnvloeden. Het plaatst kritische kanttekeningen 
bij bestaande beelden en verhalen, en stelt de vraag wat 
het voor onze cultuur betekent om slechts een bepaald type 
verhalen ter beschikking te hebben, en andere mogelijke 
verhalen te veronachtzamen. Al roept dit essay meer vragen 
op dan het kan beantwoorden, het is van belang de ingewik-
kelde vraag naar de betekenis van het ouder worden in onze 
cultuur op te werpen. 
Wie de kranten erop naslaat, kan gemakkelijk de indruk 
krijgen dat ouder worden in onze Westerse, laatmoderne 
maatschappij vooral als een groot probleem wordt gezien. 
De ‘grijze golf’ die onze samenleving dreigt te overspoelen 
als we de gangbare cijfers en prognoses volgen, maakt 
de pensioenen en voorzieningen van de verzorgingsstaat 
onbetaalbaar en doet ons zorgstelsel in zijn voegen kraken. 

Beleidsmakers en politici breken zich het hoofd over hoe met 
deze aanstormende realiteit om te gaan, met soms de meest 
wonderlijke voorstellen tot gevolg. Ouderenorganisaties pro-
testeren tegen afkalvende voorzieningen en tegen de nega-
tieve benadering van ouderen in de media, maar bevestigen 
en versterken hiermee vaak onbedoeld de beeldvorming van 
ouder worden als maatschappelijk probleem. 
Kijken we in een wat breder historisch perspectief, dan 
kunnen we concluderen dat ouder worden in het proces 
van modernisering zowel op individueel als op sociaal-
maatschappelijk niveau een aantal vergaande transformaties 
heeft doorgemaakt. Het gaandeweg verlaten van de stan-
daard levensloop ten gunste van het model van de ‘keuze-
biografie’ maakt van het ouder worden steeds minder een 
voorspelbare fase van het leven, en steeds meer een periode 
waaraan zelf op individuele, en liefst ook nog authentieke 
wijze invulling moet worden gegeven. De sterk gestegen 
levensverwachting maakt bovendien de periode waarin men-
sen door de maatschappij als ‘ouderen’ worden bestempeld 
aanzienlijk langer dan voorheen. Deze veranderingen hebben 
noodzakelijkerwijs diepgaande invloed op de individuele 
ervaring.

De verantwoordelijkheid om een eigen invulling te geven 
aan een goede ouderdom komt door deze ontwikkelingen 
steeds meer bij het individu te liggen. Dat gaat verder dan 
de verantwoordelijkheid voor een adequate ‘oudedagsvoor-
ziening’ in financiële en praktische zin. Het betreft vooral 
ook de verantwoordelijkheid zelf inhoud en zin aan de latere 
levensfases te geven. Zingeving heeft betrekking op vragen 
rond het doel en de waarde van ons leven en onze keuzes. 
Het raakt aan wie we zijn, of misschien belangrijker nog: wie 
we willen zijn en hoe we dat kunnen verwerkelijken. goed 
ouder worden is daarmee in de laatmoderniteit in toenemen-
de mate een identiteitskwestie geworden.
Echter, ondanks het beroep op individuele verantwoorde-
lijkheid in hoe wij ons leven en ons ouder worden vorm en 
zin geven, is identiteit natuurlijk geen individuele constructie 
die wij onafhankelijk van onze sociale en culturele context 
creëren. Wie wij zijn en wat wij nastreven wordt in hoge mate 
bepaald door het weefsel van sociale relaties waarvan wij 
deel uitmaken, en door de verschillende vormen van ‘kapi-
taal’ (sociaal, emotioneel, cultureel et cetera) die wij hebben 
meegekregen of verworven.

Identiteit, sociale context en cultuur in brede zin zijn met el-
kaar verweven in een complex web van onderlinge beïnvloe-
ding. Dat betekent ook dat de associaties, verhalen, beeld-
vorming en voorbeelden die onze context aandraagt als het 
gaat om ouder worden, de ervaring van dit levensproces 

diepgaand zullen kleuren en bepalen. Deze maken immers 
deel uit van de culturele betekenishorizon die de bedding van 
ons bestaan vormt. We internaliseren de beelden en verha-
len over ouder worden die onze culturele context te bieden 
heeft. En wanneer we zelf in die levensfase aanbeland zijn, 
ligt het voor de hand dat we ons tot de beschikbare beelden 
verhouden.

Wie zich verdiept in de associaties die men in het algemeen 
bij ouder worden heeft, ziet dat deze vaak hoofdzakelijk ne-
gatief en nogal stereotiep zijn. lichamelijke kwalen, mentale 
aftakeling van vergeetachtigheid tot dementie, rollators, 
gehoorapparaten, pyjamadagen in het verpleeghuis, zorgbe-
hoevendheid, afhankelijkheid van familie of zorgpersoneel, 
een ellendig en eenzaam einde in een ziekenhuisbed… de 
afschrikwekkende scenario’s liggen in de gangbare beeld-
vorming voor het opscheppen. Positieve culturele beelden 
en verhalen over ouder worden zijn schaars, of in ieder geval 
bedenkelijk beperkt en eenzijdig, zoals ethicus Frits de lange 
betoogt in zijn boek ‘De armoede van het Zwitserlevenge-
voel’.

Er is met andere woorden sprake van een paradox: onze cul-
tuur eist enerzijds van het individu een verdiepende, authen-
tieke invulling van de latere levensfase, maar biedt daarvoor 
anderzijds bedroevend weinig handvatten. Een fundamen-
teel probleem is dat de beschikbare verhalen en beelden 
de oudere niet als individu zien; zij zijn eerder de-individu-
aliserend. Zulke verhalen bieden maar weinig inspiratie en 
houvast voor de taak om zin en betekenis aan de ouderdom 
te geven, waartoe juist de hedendaagse cultuur zo krachtig 
oproept. Dit resulteert in een vergaande maatschappelijke 
en culturele verlegenheid bij het betekenis geven aan ouder 
worden als een sociaal en existentieel proces. Het feit dat 
onze cultuur zich weinig raad lijkt te weten met ouder wor-
den bemoeilijkt de zoektocht naar betekenis van individuele 
ouderen in sterke mate.

Het is zorgwekkend en vaak schrij-
nend om te zien dat niet alleen de samenleving, maar 
ook ouderen zelf het proces van ouder worden vaak met 
name vanuit angst en vervreemding tegemoet treden. Soms 
spelen concrete voorbeelden uit het eigen leven een rol bij 
die angst. Ouders die men dement en hulpbehoevend in 
het verpleeghuis heeft zien belanden nadat de omgeving 
de mantelzorg niet meer kon opbrengen, alwaar ze door 
overbelast en onderbetaald personeel één keer per week 
gedoucht worden en een luier om krijgen als er geen tijd 
is om hen met de toiletgang te helpen… Het komt te vaak 
voor, en het is geen wonder dat dergelijke ervaringen leiden 

tot angst voor ouder worden.
Natuurlijk, er zijn gelukkig ook goede praktijken. Niet ieder-
een is gedoemd op een dergelijke manier zijn levenseinde 
af te wachten. Maar helaas lijken deze praktijken te schaars 
of te zwak om het maatschappelijke en culturele beeld dat 
bestaat van ouder worden te transformeren. Hoe kunnen 
we komen tot culturele verhalen over ouder worden met 
meer betekenisnuances? Verhalen en beelden waarin ook 
de positieve potentie van de latere levensfases kan worden 
verdisconteerd?

Wanneer toch gesproken wordt van ‘goed’ of ‘succesvol’ ou-
der worden lijkt dit vooral neer te komen op: het ‘echte’ ou-
der worden zo lang mogelijk uitstellen. ‘Zij ziet er nog goed 
uit voor haar leeftijd!’ ‘Hij heeft nog de energie van een jon-
ge vent!’ Wie minder gelukkig is in de pogingen om verval 
en aftakeling op afstand te houden wordt vooral beklaagd. 
Soms volgt dan een - enigszins meewarige - ‘bemoediging’ 
door middel van een vergelijking met mensen die het nog 
slechter getroffen hebben: ‘Ja, de benen willen niet meer zo 
best, maar gelukkig is ’t hoofd nog goed…’. Beleidsmakers 
en politici hebben een extra reden om succesvol ouder 
worden in termen van een jeugdige, actieve en zelfstandige 
levensstijl te promoten: ouderen die daarin slagen kosten 
de maatschappij immers minder geld. Zo kan het gebeuren 
dat in veel ouderenbeleid de bevordering en het behoud 
van autonomie als speerpunt wordt gekozen, waarbij men 
kan betwijfelen of het hier echt gaat om autonomie als inhe-
rente waarde of eigenlijk om een bezuinigingsmaatregel. 

Gezondheid, vitaliteit, activiteit en autonomie zijn zonder 
enige twijfel belangrijke waarden, die een grote bijdrage 
kunnen leveren aan het ‘goede’ ouder worden waarop 
wij allen hopen. De eenzijdige nadruk op zo lang mogelijk 
jong, gezond en actief blijven is echter een verarming van 
het beeld van wat ouder worden mogelijk ook zou kunnen 
zijn: een tijd van terugblikken, integratie en afronding van 
ons leven, overgave en aanvaarding, overdracht van onze 
kennis en inzichten op een nieuwe generatie, teruggeven 
wat we geleerd en opgebouwd hebben aan de samenleving. 
Kortom, een periode die verrijkend en verdiepend kan uit-
pakken, een onontgonnen terrein voor het praktiseren van 
levenskunst.

Maar, om een veelgemaakte tegenwerping voor te zijn: 
maken we ons niet druk om een luxeprobleem als we de 
vraag stellen naar de mogelijkheden voor een kunst van 
het ouder worden? Wat schieten we op met een diagnose 
van de problemen van het laatmoderne ouder worden in 
termen van culturele beelden en verhalen? Zijn er geen 

Hanne Laceulle

De culturele (on)zichtbaarheid 
van ouderen

Essay 
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urgentere problemen die onze aandacht verdienen, zoals 
de toenemende sociaal-economische ongelijkheid tussen 
generaties en tussen ouderen onderling? Het grote verschil in 
gezonde levensverwachting tussen mensen uit verschillende 
sociale klassen? De betaalbaarheid van zorg en pensioenen? 
Armoede en sociaal isolement onder ouderen?

Bovengenoemde problemen behoeven daadkrachtige aan-
pak, dat is een ding dat zeker is. Maar de manieren waarop 
wij naar ouderen kijken, en de manier waarop ouderen zich 
in het verlengde daarvan tot zichzelf verhouden, zijn niet on-
schuldig of onbelangrijk. De beelden en verhalen die wij aan-
gereikt krijgen over ouder worden, werken onzichtbaar door 
in de manier waarop problemen worden benaderd. In die 
zin is de vraag hoe ouderen een betere verhouding kunnen 
vinden tot hun eigen proces van ouder worden in existentiële 
zin beslist geen luxeprobleem.

De zichtbaarheid van ouderen als 
zingevende individuen met een eigenstandige 
plaats in onze samenleving laat zeer te wensen over. Dit heeft 
nadelige consequenties voor zowel de ouderen zelf als voor 
de maatschappij als geheel, omdat stereotype angstbeelden 
erdoor in stand worden gehouden en er niet geprofiteerd kan 
worden van de potentiële ervaringsrijkdom en levenslessen 
waarmee goed ouder worden gepaard kan gaan.

Maar het zou verkeerd zijn om ouderen alleen als slachtoffer 
van negatieve beeldvorming te zien. Wanneer we het laat-
moderne appèl op eigen levensvormgeving werkelijk serieus 
nemen, zullen we als samenleving ouderen moeten leren 

benaderen als actief handelende personen. Belangrijker mis-
schien nog: ouderen moeten zich die positie in onze cultuur 
ook toeëigenen en hun zichtbaarheid als actief handelende 
en zingevende personen vergroten. Op kleine schaal gebeurt 
dit al. De Denktank 60+ Noord in Groningen is een mooi posi-
tief voorbeeld. De Denktank gaat ervan uit dat als ouderen de 
regie over hun leven en hun leefomgeving  kunnen behouden, 
zij de samenleving veel te bieden hebben. Door het organise-
ren van activiteiten draagt de Denktank aan dit ideaal bij. 

Ik kijk uit naar een maatschappij waarin ouderen gezien wor-
den als individuen in een levensfase die zijn eigen dynamiek 
en verrijking met zich meebrengt, in plaats van als een bekla-
genswaardige groep afhankelijke zorggebruikers of maat-
schappelijke kostenposten. Een samenleving waarin ouderen  
behandeld worden én zichzelf presenteren als volwaardige 
leden van de maatschappij, waarin een levendige uitwisse-
ling bestaat tussen generaties over vragen van waarde en 
betekenis.
Ik zou willen leven in een cultuur waarin de verlieservaringen 
en ongemakken van het ouder worden niet hoeven te wor-
den bestreden met een eenzijdige cultus van autonomie en 
onafhankelijkheid om van succesvol ouder worden te kunnen 
spreken. Als remedie pleit ik voor de vorming van levende, be-
tekenisvolle culturele verhalen over ouder worden. Over een 
fase waarin we, net als in de rest van ons leven, geconfron-
teerd kunnen – en zullen – worden met verlies, maar ook bij-
zondere ontmoetingen en inzichten kunnen opdoen en delen. 
Verhalen die de groeiende groep ouder wordende individuen 
niet alleen maar angst inboezemen, maar hen ook nieuwsgie-
rig maken naar wat hen in hun ouderdom te wachten staat.   

Hanne Laceulle
De auteur studeerde humanistiek en is momenteel werkzaam als promovenda aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Haar 
onderzoek gaat over de toepasbaarheid van zelfverwerkelijking als laatmodern moreel ideaal in de context van goed ouder worden.

Op 21 juni, Wereldhumanismedag, reikt het Humanis-
tisch Verbond de 21e Van Praagprijs uit. centraal staat 
het levenskunstthema ‘Durf te kiezen’. Een onafhanke-
lijke jury zoekt naar een geschikte laureaat. Deze moet 
een goed voorbeeld zijn van het vermogen de vrijheid 
te kunnen kiezen te laten resulteren in waardevolle per-
soonlijke keuzes. Daarnaast moet hij of zij daarmee een 
bijdrage leveren aan het humaniseren van de samenle-
ving. Tijdens de feestelijke uitreiking geeft de winnaar 

zelf een aanmoedigingsprijs weg. Op de website en in de 
nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond wordt u op 
de hoogte gehouden van het evenement. 
U kunt ook iets doen. We zoeken naar foto’s die voor u 
het ultieme vrijheidsmoment verbeelden, vergezeld van 
een korte uitleg. Heeft u zo’n foto, dan kunt u die sturen 
naar info@humanistischverbond.nl, met de vermelding 
‘fotomoment’. De mooiste foto’s verwerken we tot een 
tentoonstelling.

Van Praagprijs 2013

Als nalaten u een zorg is

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot  executeur. 
Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst die uw laatste 
wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar  ervaring met deze vorm 
van dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en integriteit.

Steunfonds Humanisme

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van  
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond  
zet zich in voor een humane, tolerante samenleving.  
Vraag gerust meer informatie, telefonisch via nummer  
020 521 90 36 of met behulp van de bon. U kunt ook  
kijken op: www.humanistischverbond.nl/steunfonds. 

✂
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worden. Dat gaat gemakkelijker als u zelf al een  
en ander heeft bepaald. Veel mensen vinden het 
moeilijk om daar over na te denken. Toch is het 
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samensteller is haar zoon Pieter Verduin, fysiotherapeut, filo-
soof, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van leiden. 
Gedurende acht weken gaf hij in zorgcentrum Reinalda in 
Haarlem aan zes bewoners op hoge leeftijd een cursus mind-
fulness. “Pijn is onvermijdelijk”, meent Pieter Verduin. “Maar 
lijden is een keuze. Want je kunt je wel degelijk verhouden tot 
pijn en leren er beter mee om te gaan.” Een van de manieren 
om goed om te gaan met pijn is mindfulness. Mindfulness met 
ouderen, kan dat? 

Stil leed
Greet Doornenbal, humanistisch geestelijk begeleider, en 
Verduin besloten het uit te proberen. Er is veel leed in het 
verzorgingshuis. ‘Stil leed’ noemen ze het. Onverwerkte zaken 
uit het verleden, omgaan met verlies, ergernissen over me-
debewoners, lichamelijk ongemak en pijn; het is aan de orde 
van de dag. Op een zachte winterdag zitten zij met vier van de 
deelnemers aan de training aan tafel en vertellen over hun 
ervaringen. Ze zijn toegewijd aan de slag gegaan en doen dat 
nog steeds, al is de cursus afgelopen. “Als ik eerlijk ben”, zegt 
meneer Gottmer (77), “komt er niks bij mij binnen. Ik doe mijn 
oefeningen nog dagelijks.” Wel heeft hij last van nare herinne-
ringen, die hem ook uit de slaap houden. Hij had verwacht dat 
hij na de cursus verlichting zou vinden. 
De oefeningen bestaan uit een ‘bodyscan’, waarbij je gedu-
rende drie kwartier oefent om je aandacht te richten op de 

verschillende delen van je lichaam, ademhalingsoefeningen 
(meditatie) en lichte yogaoefeningen. Ook zijn er ‘informele 
oefeningen’, waarmee je dagelijkse routines ineens met aan-
dacht doet. Tandenpoetsen bijvoorbeeld. 
 “Als ik van tevoren geweten had wat dit inhield, was ik er niet 
aan begonnen”, zegt mevrouw Aarens (86). Toch heeft ze er 
geen spijt van. Dat hebben ze geen van allen. Mevrouw van 
Iersel (92) heeft er zelfs baat bij gehad. Zij kan zich nu veel be-
ter concentreren op één bezigheid en de ademhalingsoefenin-
gen brengen haar rust. Ook mevrouw Verduin (91) voelt zich 
rustiger en heeft positieve gedachten, ook over haar lichaam. 

Saamhorigheid
Bovendien heeft de cursus saamhorigheid gebracht. Vooral 
dankzij greet Doornenbal. Het was fijn dat ze erbij was, zeg-
gen de vier deelnemers. Juist omdat er tijdens de oefeningen 
zoveel loskomt is het essentieel dat een gesprek erover met 
een deskundige als een geestelijk verzorger mogelijk is. Door-
nenbal deed zelf ‘intens’ aan de cursus mee. Ze vond het ook 
‘pittig’ en tegelijkertijd genoot ze van de ‘inhoudelijke rijkdom 
van de cursus’. “Het is heel humanistisch, want het gaat over 
de regie over je leven en lichaam.”
“Maar het is een langdurig proces”, merkt meneer Gottmer op. 
Verduin gaf de cursus met ‘stijgend respect’. “De deelnemers 
hebben zoveel ingebracht. Dat kan moeilijk, zwaar en pijnlijk 
zijn.” 

Mindfulness in het verzorgingshuis
“Wat is het goed hè”, glundert mevrouw Verduin. Ze heeft haar cursusmap,  
‘Aandachtstraining, gezond omgaan met pijn en stress’ in haar handen. Saskia Markx
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‘Vier ook Wereldhumanisme-
dag op 21 juni’

Wat: Wereldhumanismedag
Waar en wanneer: Heel Nederland, 
21 juni 2013

Op Wereldhumanismedag, vrijdag 
21 juni, en in de week daaraan 
voorafgaand, treden humanistische 
organisaties in heel Nederland naar 
buiten met een actie of evenement. 
leraren HVO geven open lessen op 
scholen en Humanitas-afdelingen 
en afdelingen van het Humanis-
tisch Verbond organiseren lokaal 
evenementen zoals picknicks en 
open dagen. Jong HV treedt naar 
buiten met een media-actie en op 
televisie zal HUMAN Wereldhuma-
nismedag-spotjes laten zien.
Ook andere humanistische organi-
saties worden van harte uitgeno-
digd met deze Wereldhumanisme-
dag mee te doen. Organiseer een 
picknick met andere leden, een 
kennismakingslezing humanisme, 
een humanistisch café rond een in-
teressant thema of misschien heeft 
u zelf een leuk idee? 
Voor activiteiten van het  

Humanistisch Verbond:  
m.liebregts@humanistischverbond.nl. 
Voor samenwerking met andere 
organisaties binnen de Humanisti-
sche Alliantie: 
f.degroot@humanistischealliantie.nl.

www.wereldhumanismedag.nl (vanaf 
mei online)

‘Als captain is het na tien jaar 
genoeg’

Wat: culturele festivals en vertrek 
directeur Hivos
Waar en wanneer: festivals in 
Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, 
april en mei 2013

Het Hivos cultuurfonds onder-
steunt de komende tijd verschillen-
de festivals. De ontwikkelingsor-
ganisatie doet dat om kunstenaars 
en journalisten uit het zuiden een 
platform in Nederland te geven.  
Die uitwisseling is waardevol voor 
de mensen daar en geeft ook 
Nederlanders op een aangename 
manier een indruk van het werk 
van Hivos.  

Het eerste festival is cinemAsia, 
van 4 tot en met 7 april in Amster-
dam. Het latin American Film  
Festival (lAFF) vindt plaats van 8 
tot en met 17 mei in Utrecht. Derde 
in rij is het muziekfestival Music 
Meeting, met een programme-
ring van artiesten uit de jazz- en 
wereldscene op 18, 19 en 20 mei in 
Nijmegen.
Na tien jaar vertrekt algemeen 
directeur Manuela Monteiro bij 
Hivos. “Als captain is het na tien 
jaar wel eens genoeg. Het is aan 
de nieuwe leider om antwoorden 
te bedenken op de ontwikkelingen 
in de snel veranderende wereld”, 
zegt Monteiro. Welke organisatie zij 
nalaat? lachend: “Een fantastische, 
gezonde organisatie die financieel 
veel minder afhankelijk is van de 
Nederlandse overheid. Ook zie ik 
een organisatie die beter gewor-
teld is in het zuiden, met een ver 
doorgevoerde decentralisatie en 
wereldwijd zes regiokantoren.” 

www.hivos.nl 
www.cinemasia.nl 
www.laff.nl  
www.musicmeeting.nl
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Een terug- en vooruitblik op evenementen 
en activiteiten van humanistische organisaties

Via www.human.nl/organisaties  
vindt u een overzicht van  
humanistische organisaties  
en hun websites.Jaan van Aken

A Posteriori

A Priori

‘Pas als je het zelf niet kunt, 
vraag je een arts’

Wat: Boekpresentatie ‘Zelfeutha-
nasie. Een zelfbezorgde dood 
onder eigen regie’ van Ton Vink
Waar en wanneer: Nieuwspoort 
Den Haag, 23 januari 2013

Filosoof en counselor Ton Vink  
constateert in ‘Zelfeuthanasie’ 
dat er een tweestromenland is 
ontstaan van ‘artseneuthana-
sie’ op basis van wetgeving en 
‘zelfeuthanasie’ gedragen door 
zelfbeschikking. “Ik wil met het 
begrip ‘zelfeuthanasie’ de goede 
dood redden uit de handen van 
de medische stand”, zei Vink bij 
de overhandiging van het eerste 
exemplaar aan Boris van der Ham, 
voorzitter van het Humanistisch 
Verbond. Zelf verantwoordelijk zijn 
voor ‘een goede dood’ is belangrijk, 
meent Vink. “Als je echt over je le-
ven wilt beschikken en je kunt het 
zelf doen, moet je het zelf doen. 
Pas als je het zelf niet kunt, kun je 
een arts vragen.” Van der Ham zei 
dat het vraagstuk meer onder de 
aandacht moet komen. “Artsen, 
politici en mensen zelf moeten 
geprikkeld worden hier meer over 
na te denken.”

www.humanistischverbond.nl/ 
dossiers/levenseinde

‘Mensen die onze standpun-
ten kunnen uitleggen’

Wat: Humanisten in debat met Bas 
Heijne
Waar en wanneer: Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht, 28 
januari 2013

“Het naoorlogs humanisme heeft 
verzuimd het populisme goed 

Training filosoferen met  
kinderen

Wat: cursussen van het Humanis-
tisch centrum voor Onderwijs en 
Opvoeding (HVO) 
Waar en wanneer: Utrecht, 10 april 
2013

Het Humanistisch centrum voor 
Onderwijs en Opvoeding (HVO) 
heeft een uitgebreid cursusaan-
bod. Variërend van een training 
filosoferen met kinderen tot een 
opfriscursus humanisme door Joep 
Dohmen. Op 10 april is er in Utrecht 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
de lerarenopleiding HVO en levens-
beschouwing (bachelor en master), 
de basisopleiding voor leerkrach-
ten in het openbaar basisonderwijs 
en de trainersopleiding ‘waardevol 
communiceren’. Tijdens de middag 
verzorgt HVO als voorproefje op de 
opleidingen drie workshops over 
het vak HVO, filosoferen met kinde-
ren en waardevol communiceren.

www.hvo.nl

te willen begrijpen en het ide-
alisme is gebureaucratiseerd”, 
was de stelling van essayist en 
NRc Handelsblad-redacteur Bas 
Heijne tijdens een debat op de 
Universiteit voor Humanistiek. Een 
‘ThinkPiece’ voor Hivos vormde de 
aanleiding voor de discussie over 
de toekomst van milieu-, cultuur- 
en ontwikkelingsorganisaties. De 
populisten zijn niet zozeer tegen 
de emancipatiebeweging, maar 
tegen de bureaucratisering van het 
idealisme, stelde Heijne. Grass-
roots-organisaties die vanuit de sa-
menleving tot idealisme opriepen, 
werden volgens hem vervangen 
door bureaucratische instituties. 
De oplossing is misschien dat de 
afstand tussen de elite en de arbei-
ders kleiner moet worden. Heijne: 
“We hebben mensen nodig die 
onze standpunten goed kunnen 
uitleggen in de media. De gastcol-
leges van Robbert Dijkgraaf over 
een ingewikkeld onderwerp als 
de snaartheorie worden ook door 
PVV’ers goed bekeken.”

www.hivos.nl (zoek op ‘Bas Heijne’)

 ‘Leren kijken door de ogen 
van Hitler’

Wat: leo Polak scriptieprijs
Waar en wanneer: Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht, 29 
januari 2013

De tweede prijs van de leo Po-
lak scriptieprijs 2012 ging naar 
gauwain van Kooten Niekerk, 
die voor zijn scriptie ‘Kijk! Een 
zoektocht naar transformatie 
van jongeren door films’ vijftig 
jongeren interviewde over hun 
filmervaringen. “Door een film kan 
de kijker het perspectief van een 
ander leren zien. Een voorbeeld 

is de film ‘Der Untergang’, waarin we 
de geschiedenis leren zien door de 
ogen van Adolf Hitler.” Daarnaast is 
de traumatische trigger voor jonge-
ren belangrijk. “Het is het shockeffect 
dat inwerkt op angsten, de impact is 
vaak van korte duur. We zien het vaak 
als kinderen op te jonge leeftijd aan 
heftige films worden blootgesteld.” 
Volgens de jury vraagt zijn scriptie om 
een vervolgonderzoek: ‘Welke invloed 
heeft film op het denken en handelen 
van jongeren, op hun realiteitszin en 
hun levensbeschouwing?’

gauwain.nl/kijk

“Ik ben positief verrast door de rijk-
dom aan mensen en ervaring die er 
binnen de vereniging is. Ook de veel-
heid aan inspirerende teksten en dien-
sten is mooi. Maar ik ben ook verrast 
dat dit soms met een soort schroom 
wordt uitgedragen. 
Ik merk namelijk dat buiten onze 
vereniging mensen eigenlijk heel 
ontvankelijk zijn voor een vrijzinnig 
en humanistisch geluid. Juist in zo’n 
drukke samenleving, die overloopt 
van informatie, willen mensen soms 
gewoon wat duiding. Niet om dat 
dan vervolgens als enige waarheid te 
zien en blind te volgen, maar wel als 
ingrediënt om zelf ook weer verder na 
te denken. Daar valt nog een wereld te 
winnen.” 

Je bent als voorzitter al een paar keer op 
televisie geweest. Hoort dat erbij?
“Ja. Ik vind dat ons geluid sterker moet 
klinken in het publieke debat. En dan 
moet je ook stelling durven nemen. 
Dat is de afgelopen maanden goed 
gelukt. Vaak gaan die debatten over 
de scheiding tussen kerk en staat. 
Maar ook over levenseinde en op een 
waardige wijze oud worden. Dat zijn 
klassieke thema’s van het Humanis-
tisch Verbond, waar mensen ons van 
kennen. Daarnaast laaien overal in de 
maatschappij politieke discussies op 
over de rol van waarden in onze sa-
menleving. Juist ook vanuit seculiere 
stromingen. Dat is een heel belangrijk 
debat waar bijvoorbeeld jonge ouders 
veel mee bezig zijn. Bijvoorbeeld over 

de vraag welke normen en waarden je 
meegeeft aan kinderen bij je opvoe-
ding, maar ook op school. Hoe ga je 
om met keuzevrijheid en hoe bereid je 
jongeren daarop voor?” 

Je bent de komende maanden ook veel 
bij afdelingen van het Humanistisch 
Verbond. Ga je het daar ook over deze 
thema’s hebben?
“Mijn agenda staat propvol afspraken 
bij lokale afdelingen. Van Rotterdam 
tot aan de Noordoostpolder. Daar heb 
ik veel zin in. Ik denk dat deze thema’s 
daar zeker langskomen. En ik hoop op 
prikkelende debatten!” 

www.humanistischverbond.n/ 
vandevoorzitter

VAN DE 
VOORZITTER
Boris van der Ham is koud drie  
maanden voorzitter van het  
Humanistisch Verbond. Wat viel hem op? 
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JONG HV
Jong HV is het jongerennetwerk van het Humanistisch Verbond  
dat verdiepende en gezellige activiteiten organiseert voor mensen 
tussen 18 en 35 jaar. 
Tekst: Mark van Dijck, beeld: Anna van Kooij

Leren van het leven
Leren van het leven, dat willen hu-
manistische jongeren. Ze verheugen 
zich op wat ze nog gaan ontdekken. 
Maar er is ook angst voor de laatste 
levensfase. Drie Jong HV’ers over 
ouder worden.

Naam: Guus Eelink
Leeftijd: 22
Studeert logica, na een bachelor 
klassieke talen

“Waar ik me op verheug, is meemaken 
wat er gaat veranderen in de wereld. 
En dat ik over vijftig jaar kan terug-
kijken met meer levenservaring en 
intellectuele bagage. Plato zegt dat 
uiterlijke schoonheid van de jeugd is, 
maar innerlijke inzichten komen naar-
mate je ouder wordt. Dat lijkt me een 
mooi vooruitzicht.
Het lijkt me vervelend dat je dingen 
gaat vergeten als je oud bent. En 
als je ouder wordt, kan het mentaal 
allemaal vaster gaan zitten en kun 
je misschien gewoonten niet meer 
veranderen. Ik wil flexibiliteit in mijn 
denken behouden.
Wat de toekomst betreft denk ik af en 
toe: wat ga ik doen wanneer ik afge-
studeerd ben? Vind ik wel een baan? 
Economisch gaat het niet goed. Het 
belangrijkst vind ik dat je in het leven 
die talenten die je hebt, ontplooit. En 
dat heb je zelf in de hand.”

Naam: Ivo Hengst
Leeftijd: 30
Werkt als psycholoog
“Ik verheug me op alles wat ik nog ga 
ontdekken: muziek, boeken, plek-
ken in de wereld. Ik wil me verder 

ontwikkelen in de dingen die ik leuk 
vind. Plannen doe ik niet al te veel. 
Ik kijk wat er op mijn pad komt en 
grijp mijn kans. Wat werk betreft heb 
ik wel nagedacht over de toekomst. 
Volgend jaar begin ik aan een ver-
volgopleiding; ik hoop me te ontwik-
kelen tot psychotherapeut. 
Het meest kijk ik op tegen de laatste 
levensfase. Het lijkt me vreselijk 
als ik door lichamelijk of geestelijk 
verval niet meer kan doen wat ik wil. 
In het leven vind ik het waardevol 
goede relaties op te bouwen met de 
mensen om me heen. Dat ik iets voor 
ze kan betekenen. Die verbonden-
heid met elkaar is ook belangrijk als 
je te maken krijgt met verlies van au-
tonomie. Dan moet je fijne mensen 
om je heen hebben die je kunnen 
ondersteunen.”

Naam: Sandra lem
Leeftijd: 24
Studeert educatie en geestelijke be-
geleiding; bijbaan in de thuishulp

“Het lijkt me fijn dat ik niets meer 
hoef als ik oud ben. Eerst ga ik met 
hart en ziel lesgeven. Mijn aandacht 
zal ik moeten verdelen tussen werk 
en mezelf. Na mijn pensioen kan ik 
me puur op mijn eigen ontwikkeling 
richten. Persoonlijke ontwikkeling 

Scriptie: De wijdte is vrucht van een uit-
gehouden nauwte - de rol van levenser-
varing bij goede geestelijke verzorging
Afgerond: 22 augustus 2012, Universi-
teit voor Humanistiek
Auteur: Isabel Harder, geestelijk verzor-
ger Haagse Wijk- en WoonZorg

“Voor ik aan het vak geestelijke verzor-
ging begon, zei een dame van zeventig 
tegen mij: ‘Het wordt vast moeilijk na je 
afstuderen een baan te krijgen, je hebt 
immers nog geen levenservaring.’ later, 
inmiddels werkend, zei een collega: ‘Ik 
had een oudere man verwacht!’ Daar 
zat ik met mijn 26 jaar. 
Wat miste ik dat ik deze uitspraken 
opriep? Een grijs en belegen uiterlijk? Ik 
besloot de koe bij de horens te vatten 
en heb de rol van levenservaring en 
leeftijd bij goede geestelijke verzorging 
in de zorg onderzocht. 
Voor dit exploratieve, kwalitatieve 
onderzoek heb ik literatuurstudie ge-
daan en twaalf humanistisch geestelijk 
verzorgers geïnterviewd.

“levenservaring bestaat uit ervaringen 
die je als mens echt iets doen, die om 
doordenken vragen en je wezenlijk 
veranderen nadat je ze hebt doorwerkt. 
Ze voelen aan als een nauwte die uitge-
houden moet worden en waar zich na 
afronding een wijdte voor in de plaats 
aandient: innerlijke ruimte. levenserva-
ring komt niet aanwaaien, maar moet 
je actief opdoen. Heel humanistisch 
eigenlijk.
leeftijd zegt niets over je levenservaring 
of hoe capabel je bent als geestelijk 
verzorger. En levenservaring is voor het 
vak niet noodzakelijk. Dat blijkt uit de 
interviews. levenservaring kan helpen 
om ervaringen van een cliënt te be-
grijpen, maar kan ook de open blik op 
diens ervaring vertroebelen. Ieder mens 
verwerkt gebeurtenissen op een andere 

manier; de eigen handvatten hoeven 
niet die van de cliënt te zijn. 
“Van belang is je professionele hou-
ding, zelfkennis en de innerlijke ruimte 
die je hebt. Waar een verzorger met 
veel levenservaring put uit een zekere 
wijsheid die door vorming in het leven is 
opgedaan, zal een verzorger met minder 
levenservaring eerder de basishouding 
uit de schoolbanken oppakken. De cliënt 
moet aangeven wat op dat moment voor 
hem het beste is; de geestelijk verzorger 
kan op de gesprekken reflecteren om te 
bepalen of zijn begeleiding voldoet. 
“Persoonlijk vind ik dat de cliënt in de 
begeleiding in beide gevallen authen-
ticiteit nodig heeft. Aan je neus is niet 
te zien wie je bent. Om te weten of de 
begeleiding past, moet je met elkaar in 
gesprek gaan.”

Onderzocht

Liefde gaat door de maag 
Veertig Jong HV’ers schoven 9 februari 
aan voor een Valentijnsdiner in het 
Utrechtse Centrum voor de Kunsten. 
Met onder andere mede-oprichter van 
e-Matching.nl Jasper Jan de Konink. Hij 
vertelde over het online vinden van 
een geliefde. Zijn datingsite gaf vorig 
jaar gehoor aan de oproep van Jong 
HV om humanisme op te nemen als le-
vensbeschouwelijke optie in profielen. 
Op dit moment hebben bijna zeven-
honderd actieve daters ‘humanisme’ 
aangevinkt, zegt De Konink. Dat is zo’n 
twee procent van de actieve sitege-
bruikers. “Voor hen zou het vervelend 
zijn als de optie er niet was. Ik ben blij 
dat Jong HV ermee gekomen is.”

‘ Duurzaam leven 
hoort bij humanis-
tisch leven’

Het Humanistisch Verbond is ambas-
sadeur van No Impact Week 2013. De 
uitdaging van 10 tot 17 maart is een 
week lang de dagelijkse gewoonten zo 
veel mogelijk verduurzamen. Ook Jong 
HV’ers doen mee.
“Duurzaamheid betekent voor mij 
zuinig zijn op wat je hebt, en niets 
achterlaten wat niet weer opgeruimd 
kan worden”, zegt Niek Stavenga uit 
Groningen. “Ik gooi niet snel iets weg 
bijvoorbeeld, maar breng het naar een 
rommelmarkt.” Guus van lankveld uit 
Gemert is sinds zijn tiende vegetariër. 

Duurzaam leven hoort voor hem bij 
humanistisch leven. “Je bent verant-
woordelijk voor zowel je eigen leven als 
je omgeving. Niet dat iedere humanist 
vegetariër moet zijn, maar wat je con-
sumeert heeft gevolgen voor de wereld 
om je heen. Duurzaam leven verhoogt 
het algemene welzijn van alles wat 
op aarde leeft.” Stavenga is dezelfde 
mening toegedaan, al maakt hij soms 
bewust een niet-duurzame keuze: “Ik 
ben vorig jaar naar Afrika geweest. Vlie-
gen is niet duurzaam, maar van andere 
landen bezoeken leer ik veel.”
De No Impact Week is geïnspireerd 
op de actie van de Amerikaan colin 
Beavan, die in 2007 een jaar leefde 
op een manier dat hij geen impact op 
het milieu had. Hij kocht niets nieuws, 

Nieuws en activiteiten van Jong HV:  
www.humanistischverbond.nl/jonghv  

en www.facebook.com/jonghv

produceerde geen afval en gebruikte 
nauwelijks energie. Hij at lokaal en 
seizoensgebonden voedsel. lift en taxi 
verving hij door trap en fiets. 
Inspirerend, vinden de Jong HV’ers. Sta-
venga deed in 2011 al mee aan de week, 
Van lankveld kijkt dit jaar hoe hij zijn 
levensstijl kan verduurzamen. Beiden 
organiseren ze tijdens de No Impact 
Week – een initiatief van het Instituut 
Voor Natuureducatie en duurzaamheid 
(IVN) – voor de jonge humanisten een 
activiteit: een filmavond met documen-
taire over Beavan en een workshop ve-
getarisch koken. Stavenga: “Hoewel we 
bij Jong HV vaak vooral filosofisch-be-
schouwend te werk gaan, combineren 
we dat nu mooi met iets praktisch.”
www.noimpactweek.nl

vind ik heel belangrijk. 
Wat me aan ouder worden erg 
lijkt, is het vervreemd raken van de 
wereld. Ik werkte bij een cliënte van 
negentig en zij is bang voor wat ze 
niet kent. Zoals de digitalisering. 
Zij kende vroeger de hele straat. Ik 
tegenwoordig niet, maar ik heb via 
Facebook wel wereldwijd vrienden. 
Ik kan me niet voorstellen hoe de 
wereld eruitziet als ik haar leeftijd 
heb. Dat is spannend.
Met de toekomst houd ik zo min mo-
gelijk rekening. Ik heb een chroni-
sche oogontsteking en zal later nog 
maar weinig zien. Daar probeer ik 
niet bij stil te staan. Misschien wordt 
het wel weer beter of krijg ik ooit 
een bionisch oog en zie ik alles. Voor 
nu geniet ik van het leven.”

Jong HV’er in...  
de zorg

Wie: Marlene Mende (25)
Wat: Arts bij Reinier de Graaf Zieken-
huis, Delft

“Vorig jaar ben ik afgestudeerd en nu 
werk ik als arts op de intensive care. 
Geneeskunde is voor mij de optimale 
combinatie van wetenschappelijk werk 
en intensief met mensen werken. Ik 
denk erover later huisarts of internist te 
worden. 
“Ik ben Jong HV ingerold via een vrien-
din. Ze vertelde – zonder het woord 
humanisme te noemen – over een groep 
vrienden waarmee ze goede gesprek-
ken heeft over zowel maatschappelijke 
onderwerpen als persoonlijke dingen. 
De gespreksgroep paste bij me. Zo ben 
ik het humanisme gaan verkennen. 
“In mijn werk zie ik humanistische waar-
den als autonomie en zelfbeschikking 
terug. Wat wil een patiënt zelf nog? Maar 
ook verantwoordelijkheid. Op de inten-
sive care nemen artsen moeilijke beslis-
singen. Is het nog zinvol te behandelen? 
Kun je verwachten dat iemand een 
redelijke kwaliteit van leven zal hebben? 
Ik val daarbij terug op de wetenschap en 
ethiek. Er zijn artsen die vanwege hun 
geloofsovertuiging niet meewerken aan 
bijvoorbeeld euthanasie. Ik heb nog niet 
voor die vraag gestaan. Maar ik denk dat 
ik, ondanks dat het moeilijk is, wel aan 
euthanasie zou meewerken. De pati-
ent moet over zijn eigen leven kunnen 
beslissen.”
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Schaatsend door 
het leven

Marli Huijer

De christelijk georiënteerde media 
stonden er bol van: de ijskoude 
seculiere wind die over ons land 
zou waaien. Of het nu ging om het 
het weren van SGP-vrouwen op hun 
kieslijsten, rituele slacht, jongensbe-
snijdenis of weigerambtenaren; de 
woorden ‘seculiere kramp’ en ‘reli-
giestress’ vielen. Boris van der Ham 
(voorzitter van het Humanistisch 
Verbond) was zichtbaar aanwezig in 
dit debat. In de Volkskrant betoogde 
Van der Ham eind december dat 
‘secularisme een belangrijke voor-
waarde is voor geloofsvrijheid’. ‘Het 
waardevolle aan seculiere principes 
als de vrijheid van meningsuiting, 
gewetensvrijheid, het recht op 
geloofsafval en de gelijkheid van 
man en vrouw is dat ze voor ieder-
een gelden. Ze zorgen ervoor dat 
mensen zich kunnen ontplooien, 
ongeacht hun levensbeschouwing, 
sekse, seksuele voorkeur of maat-

schappelijke overtuigingen’, aldus 
Van der Ham.    
In een artikel in dagblad Trouw, 
voorafgaand aan een debat hier-
over in De Rode Hoed, ging Van der 
Ham in op de stelling dat religie al-
leen nog achter de voordeur mag en 
dat er sprake zou zijn van een heuse 
kruistocht tegen religieuzen. ‘Onzin’ 
volgens hem. ‘Vrijheid van menings-
uiting houdt juist in dat je je mening 
kunt uiten. Waar moet dat anders 
dan in het publieke domein?’ Iets 
anders is het dat religieuze groe-
pen vanwege hun religie andere 
vrijheden en rechten krijgen. Daar is 
hij tegen. Dat zette hij verder uiteen 
in het radioprogramma ‘Dichtbij 
Nederland’ en de televisieprogram-
ma’s ‘Schepper & co’ en ‘Debat op 
2’. ‘Het individu is de kleinste min-
derheid in de samenleving waarop 
de grondrechten van toepassing 
zijn. Religie is een individueel recht.’ 

Stuur uw tips en suggesties 
voor deze rubriek naar: 
s.markx@humanistischverbond.nl

HUMEDIA

Saskia Markx

Over humanisme in het nieuws en 
het Humanistisch Verbond in de Media

‘Verschraling publieke omroep’ 
Het dichtdraaien van de subsidiekraan voor levensbeschouwelijke omroepen 
heeft ook met voornoemd debat te maken en raakt ook HUMAN. Vanaf 2016 stopt 
staatssecretaris Dekker de overheidssubsidie aan de kleine levensbeschouwelijke 
omroepen. Volgens hem hoort religie ‘achter de voordeur’. Ofwel: levensbeschou-
wing behoort niet uit algemene middelen te worden gefinancierd. In het Friesch 
Dagblad van 14 december 2012 staat een interview met Ton van Dijk, interim-di-
recteur van de IKON. Volgens Van Dijk betekent het stopzetten van deze subsidies 
(het gaat om veertien miljoen euro) een ‘verschraling’ van de publieke omroep. 
HUMAN en licentiehouder Humanistisch Verbond delen die mening en werken 
aan een nieuwe strategie. 

In de regionale  
media:
•  De Haarlemmer (24 januari) kon-

digde de bijeenkomst ‘Vrijheid in 
het Midden-Oosten: een illusie?’ 
aan, georganiseerd door afdeling 
Haarlemmerland. NOS-journalist Ni-
cole le Fever was gastspreker. “Zo’n 
vijftig bezoekers kwamen erop af”, 
vertelt Erwin Drenth van de afdeling 
Haarlemmerland enthousiast. Zij 
gingen met le Fever in gesprek over 
vrijheid en autonomie, hier en daar. 
Onder meer zei le Fever dat het in-
dividualisme in het Westen een heel 
andere rol speelt. ‘Hier zijn sociale 
voorzieningen waar de individuele 
burger op kan terug vallen. Daar is 
men afhankelijk van de familie, de 
stam en het dorp. Keuzevrijheid is 
er alleen voor een maatschappelijke 
bovenlaag’, aldus het webverslag.

•  In vijf edities van De Stentor (25 janu-
ari) een interview met Arpe Spikman, 
loes Franken en Kees Hogendorf, 
de drie bestuursleden van afdeling 
Zwolle. De afdeling bestaat 65 jaar. 
“Een solide organisatie van creatieve 
humanisten is onontbeerlijk”, aldus 
Spikman.

Colofon

Human is het ledenblad van het Humanistisch Verbond. 
Het verschijnt vier keer per jaar.

Bereikbaarheid 
landelijk bureau
tel: (020) 521 90 00
e-mail: 
info@humanistischverbond.nl
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Filosofie wordt al tweeduizend jaar met wandelen geassoci-
eerd, maar ik ben een schaatsend filosoof. twintig jaar geleden 
kreeg ik mijn eerste schaatsles. Ik was eind dertig, kon niet eens 
pootje over en deed over een rondje van vierhonderd meter 
anderhalve minuut. Nu ik tegen de zestig loop, vierhonderd uur 
schaatslessen en duizend uur aan schaatstrainingen achter de 
rug heb, rijd ik rondjes van 45 seconden. Althans als het niet 
hard waait, en ik niet net griep heb gehad.

Kees, onze trainer, is ervan overtuigd dat een schaatser zijn 
techniek, en daarmee zijn snelheid, zeker tot zijn tachtigste kan 
verbeteren. “Je lichaam zit in je hersenen”, zegt hij. “Hoe vaker 
je de beweging in je hoofd traint, des te beter je de beweging op 
het ijs uitvoert.” Accepteren dat het lichaam iets niet kan, of niet 
langer kan, is er bij Kees niet bij. Oefenen, oefenen, oefenen is 
zijn devies – en het lichaam volgt.

Op de ijsbaan geloof ik wat hij zegt, en daar blijkt het ook 
waar te zijn: ik ben elk jaar beter gaan rijden. Maar als ik in 
mijn studeerkamer zit, komen de twijfels. De auteurs in mijn 
boekenkast weerspreken de wijsheid van Kees. Van Plato tot 
Joep Dohmen hoor ik ze fluisteren: ‘Accepteer de lichamelijke 
veroudering. Aanvaard de eindigheid van het leven. En geniet 
van de tijd die je rest.’

De achtergrond van deze kunst-van-het-ouder-worden wordt 
gevormd door het idee van de verschillende levensfasen: elk 
mens doorloopt achtereenvolgens de lente, zomer, herfst en 
winter van het leven. De tijd van leven, die ons is gegeven, is 
onomkeerbaar. Streven naar verjonging is daarom zinloos. Wie 
eeuwig jong zou blijven, zoals Fosca in Simone de Beauvoirs 
roman ‘Alle mensen zijn sterfelijk’, lijdt ondraaglijk: tot in het 
oneindige moet hij keer op keer alles opnieuw meemaken.

Terug op de schaatsbaan passeer ik met hoge snelheid een 
frisse jongeman die strompelend vooruit komt. Tijd is niet 
altijd onomkeerbaar, besluit ik. Tijd is ook herhaling of opnieuw 
beginnen. Daarom kunnen we door eindeloos oefenen beter in 
iets worden, terwijl we in levensjaren ouder worden. Daarom 
kunnen we ons als we ouder worden lichamelijk beter voelen 
dan toen we jong waren. En dat verklaart ook waarom we ons 
gedurende het hele leven ongeveer even oud kunnen blijven 
voelen.

Het is op zichzelf geen kunst om ouder te worden, dat gaat 
letterlijk vanzelf. Maar het is wel een kunst om niet alleen in de 
chronologische tijd te leven. 
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Werk van cathalijn Wouters is te zien bij Janknegt Fine Art 
in laren en van 7 tot en met 14 april 2013 op de Art & Anti-
ques Fair in Den Bosch.  

Kunstenaars onder de leden van het Humanistisch Ver-
bond zijn van harte uitgenodigd enkele afbeeldingen van 
eigen werk als pdf te sturen aan de werkgroep humanisme 
en kunst: info@humanistischverbond.nl

Cathalijn Wouters: 
abstractie als  
filosofie

Een danser is volgens choreograaf 
Hans van Manen een choreografie 
in zichzelf. En hoeft dus nauwelijks 
meer te doen dan met zichzelf in 
evenwicht zijn. Precies zo werkt het 
in de beeldende kunst voor cathalijn 
Wouters. Haar ideale kunst ontstaat 
één op één met de intuïtie.  Als een 
proces dat gebeurt, haar overkomt, 
zonder nadenken. Een proces als een 
‘flow’, waarbij gevoelens organisch, 
bijna automatisch worden omgezet in 
lijnen, vlakken en composities.

Het medium waarvan Wouters zich 
voor dit doel bedient noemt zij 
tekenen. Tekenen geeft de minste 
belemmeringen, zit de productie het 
minste in de weg. Schilderen gaat voor 
haar gevoel moeizamer, dat is meer 
een worsteling van laag over laag. Bij 
schilderen ben je meer bedacht bezig. 
Tekenen met penseel, Oost-Indische 
inkt, houtskool op papier, hout of 
doek kan spontaner, maakt vrijer en 
geeft meer de gelegenheid dat ene 
moment direct vast te leggen.
Wouters heeft veel bij balletten 
getekend, onder andere van Hans van 
Manen. Maar zij werkt ook veel naar 
model, waarbij het altijd om de men-
selijke figuur gaat in een ontdekkings-
tocht naar het innerlijke zijn. Op die 
route verliest de mens de contouren. 
Abstraheert de mensfiguur geleidelijk. 
Het uiterlijk wijkt en sluit zich meer en 
meer van de buitenwereld af, op zoek 
naar de gebieden in zichzelf.
In die zin raadt Wouters iedereen aan 
‘Brieven aan een jonge dichter’ van 
Rainer Maria Rilke te lezen. Daarin 
zegt hij onder andere dat de schep-

pende mens alles moet vinden in zich-
zelf en in de natuur, waarbij hij zich 
heeft aangesloten. De creatieve mens 
moet de eenzaamheid koesteren.

Met het toepassen van een wastech-
niek op de meest grote formaten is 
het werk van Wouters een filosofi-
sche uitdaging. Het zuiver intuïtieve 
ontstaansproces van de kunstwerken 
pakt ook de toeschouwer op een 
intuïtief niveau. Deze wordt bij de 
zoektocht in het werk daarin meege-
zogen. De fascinatie voor het werk 
doet een dermate appèl op de nieuws-

gierigheid van de kijker, dat deze de 
kunstenaar blindelings durft te volgen 
in haar afdalen naar nieuwe gebieden 
in zichzelf.
Wouters kleinere tekenwerk verzamelt 
zij in reusachtige boekvormen, die te 
bekijken zijn op stalen frames, die er 
een prachtig stoere schoonheid aan 
verlenen. De op deze wijze verza-
melde werken geven nog meer een 
kijk in de ziel van de kunstenaar; de 
toeschouwer ziet wat haar ten diepste 
bezighoudt.
De humanist kan deze zoektocht vol-
gen, op zoek naar eigen kernwaarden.

HUMANISME 
EN KUNST

Schoonheid en troost

Christine van Stralen


