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De Kunst van het ouder 

worden –dag 2 

Maieutiek 2021

Inhoud van deze 3 dagen

• 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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Zingeving en levenskunst

De kritische generatie heeft zijn heilige huisje 

verbrand, maar moet nu leven met de gevolgen.

Hoe kom je aan zingeving als alles wat ooit 

vanzelfsprekend was door die kritiek uit zijn 

vanzelfsprekendheid is losgerukt?

Als je geen zin hebt, moet je maar zin maken!

René Gude (1957-2015) Humeurmanagement

Maieutiek-2021_zomer 3

De mens is een tijdelijke 

samenklontering van deeltjes

De mens hoort bij de natuur, waarbij de atomen 

een tijdje deze menselijke vorm aannemen en 

straks, als alles, weer uiteenvallen.(van 

Democritus 4de eeuw BCE) 

De goden (blz. 101) zijn niet degenen van wie 

mensen het goede kunnen verwachten. Kennis 

van goden en mensen is hier beide een bijdrage 

aan een rationele greep op het leven. 
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Denken in termen van een doel en 

een bedoeling 

Plato en Aristoteles gaan ( i.t.t. Democritus) 

beiden uit van een doel en een bedoeling met 

de mensen. Dat doel ligt echter niet in het hier 

en nu, maar in een toekomst en staat los van de 

natuur. (de ideeënwereld, de onbewogen 

beweger) Dit denken werd in het Christendom 

opgenomen. Voor het denken over onszelf als 

eindige wezens in het ondermaanse heeft dit 

een enorme impact.
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God is dood

Als Nietzsche schrijft (eind 19de eeuw) dat God 

dood is en wij zijn moordenaars. Hij beschrijft 

het einde van een lang tijdperk waarin de 

meeste mensen uitgingen van:

• een doel (telos)

• én dus een zin van het leven 

• en een eeuwigheid daarna. 
(n.b. Binnen dat idee zijn er veel verschillen, maar dit is wat ze gemeenschappelijk 

hebben)
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Cicero 106-43

Redenaar en leermeester van de jongere 

mannen die de politiek in willen. Ouder was 

toen zeker wijzer en kwam met recht van 

spreken. Maar hij was zelf ook somber door 

levensomstandigheden. (58)

Iedere fase heeft zijn eigen nut en betekenis.

Vrijheid van denken over óf er een ziel is of niet, 

óf de geest van het lichaam loskomt of niet. (blz. 

73 en 77)
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Nietzsche  

Groot liefhebber van de klassieke wereld; geen 

almachtige god, geen doel, geen zin.

Doordenken van zijn concepten zonder taboe. 

Zie zijn opvattingen over mogen sterven of zelfs 

moeten sterven.(264/265)

Maar anderzijds is er een doorgaande lijn met 

alle denkers voor hem; zinvolheid in de rede, die 

beklijft in boeken (265)
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Nietzsche

• Er is geen ziel en geen kern die gedachte 

wordt later heel zichtbaar in het Franse 

existentialisme. 

• Maar ook worden wie je bent. Leeft in een tijd 

van opgelegde vormen. Vrijheid is worden wie 

je bent en leven naar je (onderdrukte) natuur.

• Kritiek op zich ‘canoniserende’ ouderen (270) 

én behoefte zijn nageslacht te inspireren. 

(271)
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Vragen 

• Zijn en worden wij anders oud dan onze 

ouders?

• Na Nietzsches god is dood hoe zit dat nu met 

eindigheid en willen blijven?

• Hoe verhouden zich lichaam en geest? Is alles 

één?  En ja of nee, wat betekent dat voor hoe 

je oud wordt?
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Nozick (1938-2002)

• Nozick denkt weer als Cicero na in twijfel; is er 

een ziel of niet? 

• Wat betekent een beeld van een wel of niet 

hiernamaals voor je leven nu?

• Is de behoefte aan voortleven ook een gevolg 

van een nog niet voltooid leven nu? 

• Kun je ook je leven juist aan het einde serieus 

in de waagschaal stellen? (368)
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Nancy (1940)

• Vanuit het lichaam- geest onderscheid kijken 

naar de samenhang:

• Ben ik mijn lichaam?

• Wanneer merk ik mijn lichamelijkheid op?

• Wanneer voelt het eigen lichaam als vreemd?

• Ook de indringer in mijn lichaam ben ik. 

(indringers zoals een prothese, gebit of 

transplantatie die je jezelf laten voelen)
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Moderne variaties van zingeving 

krijgen vorm

• Bijdrage in het hier en nu,

• Nalaten aan toekomstige wereld,

• Stoïcijns of epicuristisch leven,

• Levinas; het samenleven als primaat, 

• Jaspers; transcendentie, 

• Nieuw materialisme of vitalisme waarbij wij 

deel zijn van de natuur in beweging, 

• …..
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Vragen dag 3

• 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?

• Wat is  jouw aandeel daarin? 
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