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De Kunst van het ouder 

worden -4

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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Levenskunst op leeftijd

1. Ouder worden als objectieve kennis over een 

ouder wordend lichaam, waarbij brein ook 

materie is en niet geest. (tellen, meten 

wegen) 

2. Ouder worden als een positie binnen een 

betekenisverlenend veld van politiek, 

wetenschap, zingevingprocessen (taal en 

beleving) 

3. Individueel of collectief/ maatschappelijk?
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Jung (1875-1961)

• Jung stelt dat ouder worden en geslaagd zijn 

ook impliceert dat grote delen van wie je bent 

ongebruikt zijn gebleven en dat kan tot 

ongelukkig zijn leiden. 

– Hij zegt schaar je achter wat en wie je nu bent en 

denk van daaruit verder. 

• Hoe beperk je jezelf, zonder bitterheid en 

spijt, lijkt zijn belangrijkste vraag. Levenskunst 

vraagt persoonlijke groei.
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De Beauvoir (1908-1986)

• In tegenstelling tot Jung ligt hier de nadruk 

niet op individuele ontplooiing, maar op de 

maatschappij die bepaalde vormen van leven 

faciliteert en andere beperkt. 

• Het ligt niet alleen aan jezelf hoe je oud kunt 

worden. Nuttig zijn is de norm en dat sluit 

ouderen makkelijk uit van het goede leven.

• Levenskunst vraagt maatschappelijke

verandering. 
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Belichaamd zelf en context

Tussen ‘dit is de generatie die wil blijven’ (440) 

en ‘hypercultuur van de eindigheid’ (434) (Zie 

college 1) pleit Baars voor ‘vereindiging’. (435)

Individuele verhalen over leven dat ook eindig is 

in een sociale omgeving die veronderstelt dat 

individuen zelf hun leven leiden.

Trudy Dehue waarschuwt voor de commerciële 

versie van het vertoog dat ontstaat rondom dit 

thema.
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Maieutiek-2021_zomer 7https://www.zin.nl/2018/09/26/de-fijnste-films-over-

ouder-worden/

https://www.sonneveltopleidingen.nl/artikel/

vitale-ouderen-het-geheim-van-fit-en-

gezond-ouder-worden

https://venlogezond.nl/100-jaar-

worden-fit-en-gezond/

https://www.droogtrainenacademie.nl/krachttraining-na-je-

Belichaamd zelf 
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Zie ook http://www.jennyslatman.nl/wp-content/uploads/2018/05/hoe-

belichaamd-is-het-corps-propre.pdf

Bron https://www.scootmobiel-comfortabel.nl/blogs/blog/wie-mag-een-scootmobiel-rijden/

Hesse en Schopenhauer; Het is een 

fase!

• Hoe verzoen je je daarmee als ouder wordende 

mens?

• Bij Schopenhauer is het de vaste kern in ieder mens, 

die uitmaakt hoe iemand omgaat met ouder worden. 

De positieve kant is voor hem dat je het leven maar 

beter achter de rug kan hebben. (251)

• Hesse erkent de neiging tot somberheid of klagen, 

maar zoekt de lichtheid van het bestaan. 
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Vragen 

• Wat is voor jezelf belangrijk in het ouder 

worden? (voorbeelden of anti-voorbeelden?)

• Wat zou er aan de orde moeten komen in een 

goed discours over ouder worden/ 

veroudering en wat is  jouw aandeel daarin? 
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