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Ouderen doen ertoe. Over zingeving en van betekenis zijn.
Ik zal die eerste ontmoeting met haar niet snel vergeten. Dankzij de goede zorg van haar
man en de mensen van de thuiszorg kon ze in haar eigen huis blijven wonen. Ze was nog
niet zo heel erg oud maar haar lichaam was dat wel. Ze had gevraagd of ik wilde komen en
ze vertelde me veel. Over haar leven, over hoe het vroeger was en hoe het er nu uit zag. Al
die mensen die voor haar zorgden met de beste bedoelingen. “En dan is hier mijn hulp
geweest en die zet de spullen net anders terug in de vensterbank dan ik zelf zou willen. Ja,
denk je waar heb je het over? Maar dat ik dat zelf niet kan, dat valt me zwaar.” En ze wees
op een hele grote tas naast haar stoel. “Die is van mij, daar komt niemand aan, zelfs mijn
man niet.” Die tas stond symbool voor het laatste stukje zelfstandigheid. Ze wilde praten over
de zin van dit alles, over de zin van haar leven. Vroeger was ze naar de kerk geweest maar
daar had ze niets meer mee. Maar de gedachte aan God hield haar bezig. Zou Hij bestaan,
zou er wat zijn na dit leven?
Zomaar een ontmoeting met een zorgbehoeftige oudere. Eén ding wordt gelijk duidelijk.
Afhankelijk worden van anderen is ongelofelijk moeilijk. Ik zou erbij willen zeggen helemaal
in een cultuur als de onze waarin zelfontplooiing en autonomie hoog in het vaandel staan.
Als er scheuren en breuken in het leven komen, als je je eigen kwetsbaarheid zo sterk voelt,
dienen zich vaak ook zingevingsvragen aan.
Oud zijn is niet gemakkelijk. Oud worden willen we allemaal, oud zijn niet. Bij oud worden
hebben we beelden van de vitale oudere die geniet, die betrokken is, die een oude droom
waarmaakt. Het Zwisterlevengevoel. Daar spelen we graag op in in onze samenleving. Met
de andere kant – het oud zijn – weten we niet goed raad. Afhankelijkheid, kwetsbaarheid,
dement eindigen in een verpleeghuis. Het zijn schrikbeelden voor velen. Zo willen we het
niet. Dat is een kant van de ouderdom die ons confronteert met het feit dat het leven niet zo
maakbaar is als we denken.
Waardevol tot het einde. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Daar is meer voor nodig dan
technisch goede zorg, veel meer. Ik denk aan die cliënt die blij was met zijn lichte kamer en
met de zusters met wie hij het wel kon vinden. En toch…aan de binnenkant schuurde het.
Toen ik hem vroeg hoe hij vond dat we als samenleving met ouderen omgaan zei hij: “Weet
u je hebt een gevoel dat je er eigenlijk niet meer bij hoort. Net als een plant die niet meer zo
mooi bloeit. Je zet schuift hem naar een hoekje in de vensterbank, uit het zicht en dan doe je
hem weg. Dat is met mensen ook zo…” Ik heb veel ouderen gesproken met vergelijkbare
gevoelens.
Hoor ik er nog bij als ik niet meer mee kan komen met hoge jachtige tempo van onze
maatschappij? Als ik geen bijdrage meer lever door zinvol werk? Als ik vooral zorg nodig
heb? En verhalen hoor en lees over hoeveel dat kost? Ben ik nog waardevol als ik bijna
niemand meer om me heen heb die me bij m’n voornaam noemt?
Ik zou een heel verhaal kunnen houden waarom elk leven waardevol is. Kostbaar en
door God gegeven. Dat geloof ik van harte. Maar waardevol zijn en je waardevol voelen zijn
twee hele verschillende dingen. Waardevol tot het einde vraagt van ons dat we niet alleen
zeggen dat het leven waardevol en beschermwaardig is (en daar op een goede manier
ruimte voor vragen), maar dat we vooral investeren in je waardevol kunnen voelen. Dat
gevoel kun je een ander niet geven maar je kunt er wel voorwaarden voor scheppen. Wat is
daarvoor nodig?
Veel ouderen verlangen ernaar om gezien te worden en van betekenis te zijn voor een
ander. Door nog iets voor een ander te kunnen doen al is het nog zo klein. Door te merken

dat hun verhalen, hun manier van in het leven staan van toegevoegde waarde is voor een
ander en dat ze een ander niet tot last zijn.
Voor veel ouderen komt er nog een andere dimensie in het verlangen naar betekenis
mee. Wat is de betekenis van mijn kleine levensverhaal in een groter Verhaal? Of dat grote
verhaal nu God is, het transcendente of het ideaal waar ik voor leef. Veel ouderen kijken
achterom en maken de balans op. Hoe is het leven voor mij geweest? Waar ik trots op ben,
wat nog pijn doet, wat ik anders had willen doen komt naar boven. Wat laat ik na aan mijn
kinderen en kleinkinderen, hoe zullen ze zich mij herinneren? Waar ga ik heen, is er iets na
dit leven en hoe ziet dat eruit? Als je stilgezet wordt door allerlei verlieservaringen, dienen
zulke vragen zich nogal eens aan. Bij wie zich niet gezien weet of zich eigenlijk overbodig
voelt, kunnen die vragen nog heftiger binnenkomen.
Wie meer wil weten over het verlangen naar betekenis onder ouderen verwijs ik naar
mijn boek “Ouderen doen ertoe “ Hoe de oudere mens vanuit een zorggemeenschap van
betekenis kan zijn (Boekencentrum Zoetermeer 2014).
Een verlangen om er toe te doen en voor een ander van betekenis te zien is een heel
gewoon menselijk verlangen dat niet ophoudt als we oud of ziek worden. De moeilijkheid is
dat we dat verlangen vaak niet zien of horen.
Hoe kan dat? Wie zorgbehoeftig en afhankelijk wordt krijgt te maken met een enorme
onbalans in geven en ontvangen. Er wordt voor je gezorgd. Veel hulpverleners, familie en
vrijwilligers komen bij je over de vloer. Je moet als het ware voortdurend je handen
ophouden. Wie zorgbehoeftig is, zit telkens aan de ontvangende kant en moet daar nog
dankbaar voor zijn ook. Daarnaast is zorg op een bepaalde manier een economische
transactie geworden. De cliënt mag het zeggen en zorgprofessionals leveren - steeds meer
samen met familie en vrijwilligers - zorg, maar we verwachten niet dat de cliënt voor ons van
betekenis is. Hij is klant geworden. Tot slot staan ouderen in onze cultuur bepaald niet hoog
op de maatschappelijke ladder. Het zit niet in ons systeem om er bij stil te staan wat zij ons
te geven hebben. Als we netwerken met andere mensen zijn we er vaak op gericht om
daardoor verder te komen in dingen die we voor ogen hebben. Oude ouderen zijn daarbij
niet in beeld.
Al die dingen bij elkaar maken dat er heel veel eenrichtingsverkeer is tussen de
gezonde vitale burger en de oudere die zorg nodig heeft. En eerlijk is eerlijk ouderen laten
hun verlangen niet zomaar zien. Het verlangen kan doven en bedolven raken omdat ze zelf
ook zijn gaan geloven dat ze toch niets meer kunnen betekenen. Als we ouderen willen
helpen om zich waardevol te voelen tot het einde vraagt dit in de allereerste plaats van ons
dat we anders gaan kijken. Kijken naar wat zij te geven hebben. Dat is niet alleen goed voor
hun welbevinden maar ook voor allen die van hen ontvangen mogen, voor ons als
samenleving.
Ze lag op de palliatieve afdeling en had haar leven lang voor anderen klaar gestaan. Ze ging
elke dag verder achteruit. Ondanks vermoeidheid en pijn straalde ze vrede uit en bleef ze
haar best doen om met anderen mee te leven. Soms moesten wij grenzen aangeven omdat
ze zichzelf teveel uitputte. En toch …dat was haar manier van leven, echt leven. Er is geen
verzorgende die zich haar niet herinnert, zelfs na twee jaar niet. Wat zij gaf aan meeleven en
meedenken, aan levenswijsheid en geloof zomaar in momenten tijdens het wassen. Wat zij
wilde geven door wie ze was, werd gezien en ontvangen en dat deed haar goed. Er was
ruimte voor een lach en een traan. De warmte die zij ervoer van God en mensen hielp haar
toen het allerlaatste moeilijke stukje kwam.
Ouderen zijn erfdelers die een schat aan ervaringen met zich meedragen. Zij zijn de dragers
van onze cultuur, onze tradities, van geschiedenis en geloof. Het leven heeft hen vaak een

boel lessen geleerd. En de meesten zijn daar toch wel een beetje wijzer van geworden.
Sommigen hebben leren relativeren, anderen kunnen intens genieten van de kleine dingen,
weer andere hebben een luisterend oor voor een kleinkind, of dragen in gebed op wie hulp
nodig heeft.
Vaak komen die schatten mee in verhalen, je moet er als het ware doorheen luisteren en die
kostbare pareltjes opduiken. Verhalen die het waard zijn om buiten de muren van instelling of
buiten de muren van de eigen flat gehoord te worden. Ouderen hebben ons zoveel te geven!
“Ik ben een geschiedenismens. Prima hoor dat we in Europees verband zijn maar de
geschiedenis van je eigen land moet je niet verloren laten gaan. Ik heb het daar met mijn
kleinkinderen over, vooral nu het net weer 4 mei is geweest. Zo belangrijk.”
Het zal u niet verbazen dat ik direct aan deze dame moest denken, toen ik nadacht hoe ik
een brug kon slaan tussen ouderen en jongeren. Maar hoe breng je generaties bij elkaar die
elkaar in het dagelijks leven bijna niet tegen komen? En wat kan dan een verbindende factor
zijn? Verhalen verbinden, authentieke verhalen wel te verstaan.
Zes jaar geleden heb ik in Riederborgh, de zorgorganisatie waar ik werk als geestelijk
verzorger, het J&O-maatjes project opgericht om middelbare scholieren en zorgbehoeftige
ouderen met elkaar in contact te brengen en elkaars maatje te worden. Met de gedachte om
ouderen meer zichtbaar te maken in wat zij te geven hebben. En ouderen via jongeren
midden in de samenleving te laten staan. Het is een groot succes geworden.
Ouderen worden in hun kracht gezet, ze genieten van jongelui die oprecht
belangstelling hebben. O, natuurlijk sommigen moeten een drempel over….en als het nu niet
klikt?….Dan zoeken we iemand anders voor u. Wat is er over mijn leven nou voor
interessants te vertellen, zei ze tegen me. Ze was eenzaam en vaak neerslachtig. Bij de
gezamenlijke kennismaking met een maaltijd kwam ze stralend zonder rollator, gearmd
tussen twee jonge meiden aan tafel.
Gedurende minimaal een half jaar komt een jongere bij een oudere. Samen praten ze
over allerlei thema’s: de oorlog, je eerste liefde en wat niet al. Samen maken ze plezier,
samen doen ze kleine dingen voor en met elkaar. En er ontstaan relaties die verder gaan
dan wat je voor school moet doen….ze is een soort oma voor me geworden. “Ik mocht op
haar verjaardag komen, ze kwamen me halen met de auto, ik ben in geen jaren bij een gezin
thuis geweest.” De beeldvorming over de andere generatie gaat over de kop. “Het zijn geen
saaie mensen die alleen maar koffie drinken.” “Wat heeft hij veel meegemaakt. Hij heeft
verteld hoe hij helemaal uit Duitsland is komen lopen.” “ Wat mooi dat er jonge mensen zijn
die echt wat voor een ander over hebben.” Het geeft ook meer begrip. Ik heb nu meer geduld
als ik oudere mensen in het verkeer zie.
Het is een voorbeeld van hoe het kan: Ouderen zichtbaar maken. Zichtbaar maken in wat ze
te geven hebben. Dat kan met scholen maar net zo goed met een jeugdvereniging of een
sportclub die iets doet voor het goede doel.
Ook in kerken zijn we vaak goed bedoeld aan het zorgen voor ouderen, we brengen
ze bezoekjes, we organiseren ouderenmiddagen. Wij geven, zij ontvangen. En ze komen
vooral andere ouderen tegen. Of je krijgt situaties zoals bij mijn schoonouders die een
zekere leeftijd bereikten…”zo oud voelen wij ons nog niet maar ja we gaan toch maar ze
organiseren het niet voor niets.” Maar wat gebeuren er mooie dingen als je jong en oud
samen laat eten en in gesprek laat gaan en ze hun verhalen mogen delen.
Kan dat alleen met ouderen die alles op een rijtje hebben? Nee zeker niet. Bij
dementerenden kun je naar andere vormen zoeken. Wat genieten zij van een bezoek van de
kinderen van het kinderdagverblijf. Ze geven liefde, zingen liedjes mee. Ze geven op

gevoelsniveau en onbewust ervaren zij dat ze er mogen zijn, dat het goed is. En die peuters?
Die schrikken er niet zo snel van als die oma nog een keer hetzelfde zegt.
Een doelgroep leren kennen die je normaal niet ontmoet dat kan ook op burendagen, op een
dag als Nederland Doet, waar veel bedrijven aan mee doen. Een dag helpen en - als je het
een beetje stuurt - leren luisteren, leren ontvangen zodat die ander kan geven.
Er zijn allerlei initiatieven gaande en het is goed om die verhalen te delen. Wat er goed gaat,
waar het wringt. Want het vraagt veel organiseren en doorzettingsvermogen. Maar dat is het
waard. Het is het waard voor elke oudere die te midden van ziekte en beperkingen mag
ervaren dat hij er toe doet. Dat hij niet gezien wordt in wat hij allemaal niet meer kan maar
als mens in wie hij is, met z’n pijn en verdriet maar ook in wat hij nog te geven heeft, al is het
nog zo klein.
Het hele vraagstuk rond voltooid leven roept ons op om ons te bezinnen hoe we als
samenleving met ouderen omgaan. Mogen zij er werkelijk toe doen? We zien de laatste
jaren een verschuiving in de zorg waarin meer aandacht komt voor wonen en welzijn. Voor
een zinvolle dagbesteding en zo lang mogelijk kunnen doen wat bij je past. Dat is kostbaar.
Maar er is meer nodig. Het is nodig dat er werkelijk tweerichtingsverkeer ontstaat. Dat we de
gevende kant van ouderen uitlokken en versterken. Dat we zoeken naar verbindingen tussen
generaties maar ook tussen ouderen onderling.
En daarnaast is het nodig dat we werkelijk aandacht hebben voor geloofs- en
levensvragen waar ouderen mee worstelen. In de palliatieve zorg komt gelukkig steeds meer
aandacht voor spiritualiteit. Zorgbehoeftige ouderen kunnen langer thuis blijven wonen. Het
is belangrijk dat er voor hen ook geestelijke verzorging beschikbaar komt. Op dit moment
krijgt een zorgaanbieder daar geen budget voor, de discussie daarover is nog gaande. Maar
ook anderen kunnen nadenken hoe ze met ouderen in gesprek kunnen komen over wat hen
raakt, bezielt of niet meer bezielt, wat hen angst aanjaagt. Een zin-ontbijt in een wijkcentrum,
samen eten, samen in gesprek over zingevingsthema’s. Ook ouderenbonden bieden
verschillende mogelijkheden om over dergelijke thema’s na te denken en met elkaar in
gesprek te gaan. Mensen hebben vaak wel een duwtje nodig om er naar toe te durven gaan.
Ik praat niet zomaar over de diepe dingen van mijn leven.
Ouderen kunnen van betekenis zijn voor elkaar. Niet alleen in gesprekken maar ook in kleine
dingen voor elkaar doen. Veel gebeurt er al wat niet zo zichtbaar is. Onder mantelzorgers
bevinden zich enorm veel ouderen. Je kunt proberen om mensen met elkaar te verbinden.
Kom je ouderen tegen met dezelfde interesse? Of kunnen ze elkaar helpen met kleine
dingen? De één kan niet meer zien, de ander houdt van voorlezen. Je kunt zomaar twee
mensen gelukkig maken. Ik haal een boodschapje voor jou en jij helpt mij met wat anders.
Via wijkcentra, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams is hier nog veel winst te behalen.
Je hebt visie, creativiteit en vrijwilligers nodig om dit soort dingen georganiseerd op te
pakken. Je hebt het nodig om goede afspraken te maken over privacy en veiligheid. Maar u
kunt dat wellicht ook in het klein in uw eigen omgeving. Vaak moet je mensen over een
drempel heen helpen. Want ik ben wel eenzaam maar daar ik schaam mij ervoor. Dan ben ik
toch eigenlijk een looser die het zelf niet redt. Ik wil wel een keer eten in een wijkcentrum
maar ik vind het doodeng om erheen te gaan als ik niemand ken.
Hulp vragen vinden velen ongelofelijk moeilijk. Autonomie heeft vaak een klank gekregen
van onafhankelijk zijn, van het zelf moeten redden en beslissen. Dat kan heel kil en eenzaam
worden. We zijn mens in relaties met anderen. En die verhouding tot mensen om me heen
speelt mee in de manier waarop ik keuzes maak en de ruimte die ik al of niet ervaar om dicht

bij mijn werkelijke verlangens te blijven en mezelf zichtbaar te maken in wie ik ben.
Kwetsbare mensen voelen dat.
In relaties met belangrijke anderen ontwikkelen we, groeien we, worden we meer
mens. “Het Ik wordt aan het Jij tot Ik”, zei de filosoof Martin Buber. Ouderen kunnen er
misschien wel toe bijdragen dat anderen meer kunnen groeien in hun mens zijn. In oog
krijgen voor wat werkelijk belangrijk is in het leven. In het oefenen in levenskunst. En
andersom kunnen ontmoetingen met anderen bij wie ouderen het gevoel hebben dat ze er
nog toe doen, hen helpen keuzes te maken die dichtbij hun verlangens liggen.
Ik wil eindigen met een verhaal over een man die terminaal was. Het was de middag dat ik
een paasviering had op mijn werk. Onverwacht moest de een cliënt die graag solo zong het
af laten weten omdat zijn vrouw met spoed werd opgenomen. Wie zou ik kunnen vragen om
een bijdrage te leveren? Daar had ik het met collega’s over, want opgeven past niet zo bij
me. Ik heb vanmorgen één van die meisjes met een beperking die hier werken horen zingen,
die had zo’n mooie stem. En heb je die man op de palliatieve afdeling al gevraagd, die is
dirigent geweest? Ja dat wist ik maar ik wist ook dat hij met regelmaat aan de zuurstof lag.
Die kon ik toch niet vragen…dat was mijn hobbel. Maar ik ging toch en ik legde hem mijn
dilemma voor. Zijn ogen begonnen helemaal te stralen. Niet veel later had ik bladmuziek
voor hem opgehaald en dat meisje naar hem toegebracht. Hij was weer helemaal de dirigent.
De verpleeghuisarts kwam binnen. Ik zei: meneer gaat vanmiddag zingen. En de arts zei:
da’s goed voor de patiënt, ik ga. Diezelfde middag werd hij met bed en al de zaal in gereden.
En samen met dat meisje met een beperking zong hij twee paasliederen. Ik heb nog nooit zo
mooi horen zingen Christus onze Heer verrees. De passie van deze man voor muziek en
voor God was zo mooi. Hij was uitgeput na afloop. Maar zei hij: “dat ik hier m’n stem nog aan
heb mogen geven, tot de eer van God.” Een paar dagen later overleed hij. Waardevol tot het
einde. Absoluut. Dat was niet alleen voor hem zelf rijk maar voor ieder aan wie hij het
geschenk van zijn hart gaf.
Ik dank u voor uw aandacht.
Margriet Sprong-Brouwer.

