Ouderdom

Een heel eigen
Er werd opvallend veel gelachen, die vrijdag begin oktober in de Bergkerk in
Amersfoort. Maar niet alleen maar omdat er zoveel zo grappig was. Ook uit gêne.
Niet zo gek, want het onderwerp van de bijeenkomst was ouderdom. Zou de
toevoeging in de titel van het symposium, Ouderdom als kunst & kunde, die gêne
in de loop van de dag ‘ombuigen’? En naar wat dan?
Nelleke de Jong

E

r hangen in de Bergkerk drie

prachtige, maar tegelijk nogal
angstaanjagende lichtkronen.
Onder het hoge plafond zweven van
boven naar beneden driemaal drie cirkels,
met drie, vijf en acht lampen, wit glazen
kelkjes die rusten in koperen kommetjes.
De staaf die vanuit het plafond door het
centrum van die drie cirkels loodrecht
naar beneden reikt, eindigt in een bol met
stekels die doet denken aan zo’n middeleeuws slagwapen. Zijn die monumentale
luchters symbolen voor de ouderdom die
ons allen boven het hoofd hangt? Nee,
het symposium in de Bergkerk vindt
plaats onder een positiever vlag. Het is
georganiseerd in het kader van een sinds
2009 lopend project met de titel Onder de
vijgenboom – wat associaties oproept met
zowel genieten van verdiende rust als met
zoeken naar zin.

‘Goed ouder worden
valt je toe’
Het project is geïnitieerd door Stichting
de Bergkapel en de Protestantse Gemeente
Amersfoort; om in een samenleving waar
alleen ‘jong’ nog lijkt te tellen, en ouderen
geacht worden dan tenminste ‘vitaal’ te
zijn, aandacht te hebben voor de ouder-
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dom als ‘eigenstandige levensfase’, erover
te informeren en erop te reflecteren. Door
zingevingsvragen te stellen bij ouder worden en oud zijn, richt Onder de vijgenboom
zich op geestelijke zorg voor ouderen. Zo
wordt er in een poëzie- en een filmkring
gezocht naar zin en bezieling, en is er
een groep waarin deelnemers in tekst en
beeld op hun levensverhalen reflecteren.
Alle activiteiten staan open voor ouderen
en andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld
vrijwilligers van het ouderenpastoraat.

Kunst en kunde
Met het symposium wilden de organisatoren weerwerk bieden aan de dominante
en eenzijdige publieke opinie dat ouderen
een kostenpost zijn voor de samenleving
en niets meer te bieden hebben. Ze nodigden vier sprekers uit om de ouderdom
te belichten vanuit de perspectieven van
het Goede en het Schone. En ze bedachten daarbij dat hun woorden aan diepte
zouden winnen als ze zouden worden
omspeeld door kunst. Zo werden ethicus
Frits de Lange, theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema, verpleeghuisarts
en schrijver Bert Keizer, en schrijfster en
‘generatiedeskundige’ Rosita Steenbeek
ingebed in beeld (een foto-expositie),
muziek (van Trio Carino) en theater (door
Kees van der Zwaard). En dat werkte wonderwel; esthetiek en ethiek bleken meer
vervlochten dan je zou denken.

Beeld
Twee wanden van de kerkzaal bieden
ruimte aan tien sterk uitvergrote zwartwitportretten van ouderen, gemaakt door
René Rosmolen. Hij werkt één dag in de
week ‘onder de vijgenboom’ en is daarnaast geestelijk verzorger in een psychogeriatrisch verpleeghuis en zelfstandig
creatief therapeut/geestelijk begeleider.
Medeorganisator en predikant van de
Bergkerk, Jan Baardwijk: “Als je met
aandacht met mensen praat, ontstaat een
zekere transparantie. Op deze foto’s zie je
dat ook; die mensen voelen zich gezien.”
De foto’s vormen het perfecte decor voor
het verhaal van PThU-hoogleraar Frits de
Lange. Hij zet twee soorten schoonheid tegenover elkaar. De ene is glad en gelikt en
wekt begeerte, je wilt ermee versmelten.
De andere bergt een geheim in zich, een
belofte, blijft verrassen, maar wekt ook
eerbied, je blijft op gepaste afstand. Als
je die tweede soort schoonheid eenmaal
hebt leren zien, kun je niet anders dan ook
daarvan houden – onmisbaar voor goede
ouderenzorg. Want ook voor ouderen
is het ongelofelijk belangrijk dat zij er
verzorgd uitzien. Het haar van een vrouw
borstelen, even haar knotje goed doen –
het is een uitdrukking van je liefde.

Generaties
Twee van de foto’s passen bij het verhaal
van Rosita Steenbeek. Een zoon staat achter
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schoonheid
zijn oude vader, houdt hem liefdevol bij de
schouders. Een oma houdt haar kleinkind
op schoot, haar hand om zijn buikje, zijn
knuistje erboven, oude en jonge huid, zijn
grote kijkers, haar oude ogen. De schrijfster
vergelijkt de gezichten van ouderen met de
stad Rome. Zoals in de stad de opeenvolgende periodes van de geschiedenis allemaal
zichtbaar zijn, zo zijn de verschillende levensfasen van ouderen tegelijkertijd op hun
gezicht te lezen: het kind met zijn vitaliteit,
de volwassene en de terugblikkende oudere.
Daardoor zijn voor Steenbeek ouderen zo
inspirerend: zij voeden haar schrijven én
haar levenskunst.
Over Bartlema’s verhaal over de Marc Chagall die zich, daartoe mede gestimuleerd
door zijn veel jongere tweede vrouw, op

zijn oude dag nog een nieuwe kunstvorm
eigen maakte en opnieuw meesterwerken
creëerde, nu in gebrandschilderd glas-inlood, kun je lacherig doen, maar je kunt
het ook zo zien: zij gaf hem net dat duwtje
in de rug dat nodig was voor een volgende
stap in zijn artistieke ontwikkeling. Hij
zette zijn steeds intenser wordende levenservaring om in beeld, maar dankzij het
glas won zijn kunst aan transparantie. De
Onnoembare voegde er immers licht aan
toe. Het licht waar de bijna 98-jarige Chagall in 1985 weer naar terugkeerde – aldus
Bartlema, ook leraar joodse mystiek.

Uitburgeren
Bert Keizer, gepokt en gemazeld ver-

pleeghuisarts, gaat voortvarend van start
met zijn lezing. Met een van Dick Swaab
geleende stelling (in je laatste levensfase
moet je ‘uitburgeren’) gaat hij stap voor
stap de ‘cursus’ door (Ga op tijd gelijkvloers wonen; Hoed je voor de doodsangst van je jonge specialist; Regel een
zegspersoon die je, als je eenmaal in het
ziekenhuis ligt, beschermt tegen ‘beschadigende zorg’...). Maar dan slaat zelfs hij
geschrokken de hand voor de mond: “Wel
gezellig dit zo... Nou ja, we hebben zo weer
muziek.” Een lach golft door de zaal. Pfff,
nou, gelukkig! Want er is al zoveel dat
je niet in de hand hebt; Keizer zei het al:
“Goed ouder worden valt je toe, je hebt er
talent voor of niet.”
Trio Carino wordt gevormd door drie

F oto ’ s: R ené R osmolen

jonge meiden (de theaterman: ‘Wíj zijn
dríe-en-twíntig, ná ná na-ná ná!’), op piano, cello en viool. Het publiek was gewaarschuwd en gelijmd: tot aan de lunch drie
lezingen en geen pauze voor koffie – maar
wel twee keer muziek ertussen. Men was
vrij zelf sanitaire pauzes in te lassen – wat
niemand deed, want wat een weemoed,
vitaliteit en verstilling gaven de drie mee
aan Robert Schumanns Fantasiestücke en
aan Ernest Blochs Three Nocturnes. Op weg
naar de lunch zegt iemand: “Die muziek
vin’ ik zo fijn, dan kan het allemaal even
landen.”

Theater
Kees van der Zwaard geeft een cabaretesk
resumé van de betogen van De Lange,
Bartlema en Keizer. “Ik dacht: da’s fijn als
je ouder wordt.” Hij glundert: “Ik ben net
vijftig.” En dan serieuzer: “Onlangs kwam
er na een optreden een vrouw naar me toe:
‘Wat ben jij nog heerlijk jong, bijna net zo
jong als ik.’ Zij had net haar man naar het
verpleeghuis gebracht. ‘We hebben het
altijd goed gehad, we bleven elkaar plagen.
Maar hij werd langzaam boos en het
plagen werd grimmig... Gelukkig beseft
hij niet wat hij me aandoet.’ Ze legde haar
arm om mijn schouders. Ik dacht, straks
vraagt ze of ik haar even wil vasthouden.

‘Toen ze vroeg of ik
met haar wilde dansen,
had ik ineens een jonge
vrouw in mijn armen’
Maar nee, ze vroeg of ik even met haar
wilde dansen. Toen had ik een jonge
vrouw in mijn armen.”
Je ziet hem met haar dansen, terwijl hij
een liefdesliedje zingt: ‘Ik mag je lezen... je
lieve lijf is een open boek... als de dingen
niet meer kloppen... klop ik bij jou.’
Buiten schittert het groen van nazomerse
struiken.
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Voltooiing
De kerkzaal blijft de hele dag vol met ouderen uit de verschillende kringen, professionals uit de ouderenzorg, van Heerenveen tot
Roermond, en werkers en vrijwilligers van
welzijnsorganisaties, in totaal 250 mensen.
Aan het eind van de dag kregen zij ruimte
voor vragen. Eén representatieve: in het
hindoeïsme is de ouderdom de levensfase
waarin je tot voltooiing komt. Kunnen we
daar iets van leren?
De Lange gelooft niet in ‘het voltooide
leven’: “Het is structureel unvollendet.”
Bartlema vult aan: “Voltooid is voor iedereen anders. De joodse mystiek zegt: in ons
bestaan doorloopt de ziel vijf dimensies.
De laatste is eenwording met de wereld

van de essentie. Hulp daarvandaan komt
naar ons toe. Durven we ons daaraan toe
te vertrouwen? Je voelt het als het daar is,
daar ben ik diep van overtuigd.”
Buiten schijnt de zon over een straat vol
gele bladeren.
Nelleke de Jong is freelance tekstschrijver.
www.bergindepolder.nl

De foto-expositie is beschikbaar voor verhuur,
de teksten van de lezingen zijn gebundeld.
Voor Onder de vijgenboom, trainingen en informatie over de opzet van kringen ouderdom en
zingeving, zie www.bergkerk.nl of neem
contact op met ds. René Rosmolen
(033-4801553 / r.rosmolen@casema.nl)
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