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De Kunst van het ouder 

worden -1

Maieutiek 2021

Inhoud van deze 4 bijeenkomsten

• Levensfases en leeftijdsverschillen en 

contexten van bestaan, (Teksten van De Lange, Baars,)

• Ouder en wijzer of ouder en cynischer?
(Marcus Aurelius en Goethe)

• Eindigheid, Ouder worden en de scheiding 

lichaam geest  (Cicero, Nietzsche, Nozick en Nancy)

• Leven in de huidige tijd: jong blijven en oud 

worden. Ouder worden en de toekomst (De 

Beauvoir, Jung, Hesse en Schopenhauer)
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Denken in generaties

De Nederlandse Socioloog 

Henk Becker definieert generaties als: ... 

• de Generatie X (geboren in de periode 

1956-1970), 

• de Pragmatische generatie (geboren in de 

periode 1970-1985) 

• de Generatie Y (geboren in de periode 
1985-2000)….
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Hoe je opvoedingscontext je 

generatie vormgeeft (Becker)
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Maar….

Discours over ouder worden moet kritisch 

worden bezien (Jan Baars, blz. 417)

• Ouderdom gaat over vergrijzing en 

getalsverhoudingen 

• Veroudering gaat over veroudering van 

lichaam en geest 

• Ouder worden gaat over het goede leven
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Ouderdom 
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– Generatiekenmerken 

• ( zie Becker en anderen)

– Vergrijzingsgetallen 

• ( zie grafiek CBS)

– Zorg (kosten, vormen)

• Zorgrobots, knarren hof, dementiepreventie, 65+  

datingsites enz.
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Over veroudering

Het nature-nurture debat is hier volop aanwezig. 

– Genen, Chromosomen, Telomeren. Veroudering 

kan worden gezien als een natuurlijk proces, maar 

ook als een ziekte. https://www.scientias.nl/muizen-met-opgerekte-

telomeren-leven-extreem-lang-en-gelukkig/

– Sociologie en training en voeding. Erik Scherder en 

anderen maken duidelijk dat veroudering iets is 

dat kan en moet worden tegengegaan. Trudy 

Dehue en anderen leveren ook kritiek op dit 

discours. (Zie bijeenkomst 4)
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Over ouder worden

Persoonlijke keuzes omtrent en omgaan met 

ouderdom en veroudering;

• Wil ik alles wat er kan?

• Naar mate we langer kunnen blijven leven wordt 

overleven minder, en levenskwaliteit meer 

onderwerp van gesprek.

• Herstel en verlengen van vitale vermogens en/of 

aanpassing aan verouderend lichaam.

• Omgaan met sterfelijkheid 
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Nederland vandaag de dag

• Babyboom was een opstand tegen de 

ouderen, stond tegenover de gevestigde orde,

• Is nu zelf gevestigde orde (geweest),

• Komen nu in opstand tegen ‘jeugd van 

tegenwoordig’, 

“Dit is de generatie die wil blijven” schrijft Frits 

de Lange over de 50 generatie van nu.
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Meer ouderen maakt de jongeren 

jonger

• Als de oudst werkende directeur of 

bestuursvoorzitter 70+ is, dan is wordt een 

collega van 40 een jongere. 

• De relatie met het gezag verandert wanneer 

een meerderheid van actieve ouderen het 

gezag inschat van gezagsdragers (politie, 

overheid) die qua leeftijd ( bijna) hun kinderen 

hadden kunnen zijn.
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Volgende keer
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