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1. Waarom is '(G)ouder worden' ontstaan?
1 oktober 2020 (internationale ouderendag) was hét moment om van
start te gaan met ‘(G)ouder worden’. Op die dag wordt er stilgestaan
over de rol die ouderen in onze samenleving mogen innemen. ‘Mogen’
werd er door Charlotte Brys (34 jaar) van Chartoloog aan toegevoegd.
Als psycholoog en gerontoloog merkt ze immers regelmatig op dat
ouderen zoeken naar hun plaats in deze snel evoluerende
maatschappij. Als samenleving hebben we hier onvoldoende oog voor
en wordt er te weinig bij stilgestaan. Hoogtijd om dit tij te keren!
Ruim 9 jaar werkt Charlotte Brys met ouderen, hetgeen een grote
meerwaarde in haar leven is. Ouderen kunnen aan jongere generaties
immers heel wat bijleren op vlak van ‘het leven’. Vaak hebben ze al
heel wat watertjes doorzwommen en kunnen vanuit deze ervaringen
heel wat interessante inzichten delen. Deze schat aan informatie niet
laten verloren gaan, is de eerste doelstelling van huidig project.
Een tweede doelstelling betreft het inzetten op een positieve en
realistische beeldvorming van de doelgroep ouderen. Jammer
genoeg staat anno 2020 ‘ouderdom’ nog teveel synoniem met
afhankelijkheid, onproductiviteit en gehele aftakeling. Benamingen
zoals ‘oudjes’ of ‘bejaarden’ werken deze zaken mee in de hand.
Als derde doelstelling tracht huidig project aan te tonen dat oud geen
synoniem is voor out. Heel wat ouderen hebben meer in hun mars
dan dat zij zelf of anderen beseffen. Ze hebben niet alleen veel
levenservaring, fysiek en mentaal kunnen ze ook vaak nog meer dan
gedacht. Een man die op 97 jaar zijn schilderstalent ontdekt of een
vrouw van 82 jaar die wekelijks in de fitness aan haar conditie werkt
hoeven geen uitzonderingen te zijn. Betekent het dan dat zij die dit
niet kunnen of doen schuld treffen? Niet noodzakelijk! Het is immers
mee de plicht van ons allen om een optimaal klimaat te creëren
waarbinnen iedereen zo actief en gezond mogelijk kan leven.
Een positieve golf wordt met het project ‘(G)ouder worden’ de
samenleving ingestuurd. Het bundelen en (h)erkennen van alle
levensinzichten, -lessen, -kennis en -wijsheden, daar draait het om.
Alle inzendingen die vóór 8 november 2020 werden ontvangen, worden
in huidige publicatie weergegeven. Het document wordt op 16
november 2020 publiek gemaakt, bij de start van de ouderenweek.
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2. Welke bijkomende reflecties zijn belangrijk?
2.1. Vanaf wanneer is iemand 'oud'?
De meest gekende scheidingslijn tussen jong en oud is de leeftijd van
65 jaar. De oorsprong hiervan kan teruggevonden worden bij het
pensioenplan van de Duitse regeringsleider Otto von Bismarck in 1884.
Iedere 65-jarige Duitse burger werd financieel ondersteund. In realiteit
was dit een grote minderheid, aangezien slechts weinig mensen de
pensioenleeftijd haalden. Later, toen ook het brugpensioen tot stand
kwam, werd ‘ouderdom’ zelfs al gekoppeld aan de leeftijd van 50 of 55
jaar (Baars, 2006).
Inmiddels, dankzij de geneeskunde en technische ontwikkelingen zijn
mensen van 60-70 jaar niet meer de stokoude personen die hun
leeftijdsgenoten in de jaren ’50 waren. Nu doen mensen van 60-70 jaar
citytrips en zijn ze actief in de politiek of kunstwereld (Nelissen, 2017).
Hoe dan ook, leeftijd zegt niet veel! Iemand kan biologisch gezien ‘oud
zijn’, maar nog steeds jong van geest. 'Oud zijn' is wat je zelf voelt
(Nelissen, 2017). Gemiddeld voelen ouderen zich negen jaar jonger dan
hun biologische leeftijd (Gorus, 2017). Belangrijker dan de biologische
leeftijd is het zelfbeeld en een doel hebben in het leven, om uit te
maken of iemand zich oud voelt. Uit onderzoek van Vanden Boer en
Pauwels (2004) bij 55-90 jarigen blijkt dat een negatief zelfbeeld en
gevoelens van nutteloosheid vaak leiden tot afhankelijkheid en
berusting, terwijl een positief zelfbeeld vaak een bevorderende factor
is in het zich aanpassen aan veranderende situaties. Daarbij komt dat
hoe afhankelijker iemand is, hoe ouder men zich voelt. En, hoe meer
zelfredzaam iemand is, des te jonger men zich voelt.
Als samenleving hebben we impact op het psychisch welzijn van
ouderen, alleen al door de manier waarop we hen benaderen. Denk
bijvoorbeeld aan de neiging om ouderen te betuttelen, hen op een
zangerige toon aan te spreken, hun autonomie in te perken of in hun
plaats te denken of handelen. Dit werkt een negatief zelfbeeld in de
hand (Van de Ven, 2020). Verder blijkt dat ouderen met een negatieve
instelling tegenover verouderen 7,5 jaar minder lang leven in
vergelijking met hun leeftijdsgenoten die er wel positief tegenover
staan (Baert & Duppen, 2020). We hebben er dus absoluut baat bij om
'ouderdom' niet te herleiden naar iets wat negatief is!
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2.2. Waarom spreken we over vergrijzing en niet over ‘vergouding’?
“Is ouder worden dan alleen maar positief?”, zou je kunnen denken.
Zeker niet. Tegenslag, verdriet, verlies, fysieke en mentale problemen
komen voor in het leven. De kans dat je deze tegenkomt, is zelfs groter
naarmate je ouder wordt. Oog hebben voor verdriet, verlies, wat niet
meer kan of lukt is absoluut noodzakelijk. Alleen, er is een maar. Naast
alle verlies en tegenslag dient er ook aandacht geschonken te worden
aan datgene wat wel nog kan en dienen mensen hierin (h)erkend en
aangemoedigd te worden.
Mensen zijn trouwens voorgeprogrammeerd om zich meer te focussen
op negatieve dingen in het leven dan op positieve. Dit komt omdat
onze hersenen van oorsprong gericht zijn op gevaar om te kunnen
overleven. We zijn niet in staat om deze evolutionaire ontwikkeling
ongedaan te maken. Wel kunnen we tegengewicht bieden door
positieve prikkels sterk(er) te laten binnenkomen.
Naarmate
iemand
ouder
wordt,
doet
een
persoon
meer
levenservaringen op. De kans op levensinzichten, -lessen, -kennis en wijsheden neemt bijgevolg ook toe. Laten we hier als samenleving
attent voor zijn en ervoor zorgen dat mensen trots zijn om tot de
(g)ouderen te behoren!
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3. Welke levensinzichten, -lessen, -kennis en -wijsheden dragen de
(g)oudere generaties met zich mee?
Alle inzendingen die tussen 1 oktober 2020 en 8 november 2020
werden ontvangen, worden in deze publicatie opgenomen.
De jongste deelnemer is 47 jaar en de (g)oudste 98 jaar. De
gemiddelde leeftijd bedraagt 80 jaar. Initialen en leeftijd worden in
deze publicatie weergegeven, indien deze informatie ook werd
ontvangen.
Naast alle inzendingen staan er in huidig document ook
levenswijsheden en -inzichten uit een authentiek anoniem (dag)boek
opgenomen. Bij sommige van deze levenswijsheden en -inzichten staat
de bron vermeld.

De resultaten worden binnen de volgende thema's onderverdeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relaties
Corona
Tegenslag
Het individu
Eenzaamheid
Rijkdom
Ver(g)ouderen

Merk op dat sommige resultaten binnen meerdere thema's passen
echter maar binnen één thema wordt weergegeven.
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Relaties
Inzichten over...

liefde
de andere
vriendschap
het interpersoonlijke

"In een relatie zijn liefde en seks het belangrijkste maar men mag
niet vergeten dat je partner niet je eigendom is. Men kan een huis,
auto of meubels bezitten maar nooit een ander persoon, zelfs je
eigen kinderen niet. Geef hun waarden mee maar dring ze niet op."
(L.L., 77 jaar)

"Wanneer de liefde alleen genot zoekt, en niet in staat is te geven,
zich toe te wijden, afstand te doen, te dienen, is zij zelfzucht, maar
geen liefde."

"De ergste vijand is hij die het minste spreekt."

"Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven goed, waar
je stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Bij je kind en
partner is er liefde die je nergens anders vindt. Ieder moet dingen
tegen zijn goesting doen."
(P.VDN., 86 jaar)

"Verdraagzaam zijn is belangrijk."
(M.S., 78 jaar)

"Gooi nooit stenen naar uw buren,
indien er ruiten staan in uw ramen."

"Hoe dierbaarder je belediger is, hoe groter de belediging."

"Spreek over een afwezige alsof die erbij is."
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"Zij die door bepaalde gave hoger staan dan anderen, worden door
haar tegenoverstaande tekortkomingen weer naar beneden
geduwd. Alles is in balans."

"De beste bewapening om mensen te winnen en te overwinnen is
niet met wapens, wel met liefde, grootmoedigheid en goedheid."

"Het is zeer eigenaardig dat precies de mensen die niets uitvoeren,
zich in staat achten om alles te doen."

"Luister naar mensen niet enkel met je oren maar ook met je hart.
Je kan van iedereen iets leren, zelfs van andere culturen."
(L.L., 77 jaar)

"Wantrouw hem die alles goed vindt,
en hem die alles slecht vindt."

"Merk eens op dat onaangename mensen in de wereld steeds twee
maal zoveel plaats bekleden als de andere."

"Als je aan andere mensen liefde en vriendschap geeft,
dan krijg je er zoveel van terug."
(L.L., 77 jaar)

"Wie er sterk de nadruk op legt gezag te bezitten, bewijst daarmee
dat dit gezag op niet zeer hechte basis rust."
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"Vroeger was ik altijd kwaad op mijn man, omdat die zijn kousen
overal liet rondslingeren. Weet je nu wat? Nu mijn man er niet meer
is, mis ik het eigenlijk om overal in huis zijn kousen tegen te
komen."
(A.V., 80 jaar)

"De zelfzucht deelt maar één ding met ons: haar verdriet."

"De mensen zijn wreed, alleen door onderlinge omgang worden zij
het een beetje minder."

"Een vals iemand kan je eraan herkennen dat, wanneer je hem op
valsheid betrapt, deze zal trachten te bewijzen dat niet hij vals is,
maar dat jij vals bent."

"Vrienden zijn als sterren, je ziet ze niet
maar je weet dat ze er altijd zijn!"
(H.DS., 84 jaar)

"Je bent nog maar aan de helft van je doel indien je de waarheid
hebt gevonden en deze niet aan anderen meedeelt."

"Men spreekt van banden onder de mensen. Er is een band die
sedert alle eeuwen nader wordt toegehaald: die van de ellende en
het verdriet en de smart - en toch staan de mensen nog steeds even
ver van elkaar."
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"De meeste mensen zouden niet met elkaar willen spreken,
moesten ze weten hoe de andere over hen spreekt."

"Hoe wil je dat een onverschillig mens belang zal stellen in u?
Dan ware hij immers niet meer onverschillig."

"Zekere mensen beloven in de mate van hun verlangen en houden
in de mate van hun vrees."

"Eet en drink tezamen met je vriend,
maar drijf geen handelszaken met hem."

"Vele hooggeplaatsten gelijken op de boeken van de bibliotheek:
de minst nuttige staan op de hoogste plank."

"Zeg nooit 'iedereen', want dat klopt niet."
(V.V., 77 jaar)

"Zwijgen kan niet verbeterd worden."
(R.P., 75 jaar)

"De moeilijkste taak is blij te zijn en te vertrouwen, ook wanneer
we teleurgesteld worden door mensen of feiten."

"Wie zijn gezag wil handhaven, mag het niet misbruiken."
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"Het maakt niet uit hoe verschillend we zijn,
we kijken allemaal naar dezelfde maan."
(M.B., 60 jaar)

"Tracht vast te hechten aan hetgeen je identiek hebt met de ander
en relativeer het overige."
(F.C., 91 jaar)

"Spot is nutteloos en gevaarlijk. Nutteloos, want hij wordt vaak niet
begrepen; gevaarlijk, want hij zet aan tot tegenspot, dat kan in
schroeien ontaarden. Verder doet hij de spotter nooit eer aan."

"Een goede vriend is beter dan verre familie."
(S.M., 80 jaar)

"We ontmoeten mensen die we later nooit meer terugzien, dat is
een ervaring waaraan men te zelden denkt. Ook die ontmoetingen
hebben betekenis in ons leven, zij laten een spoor in ons na, door
hun verschijning, hun manier van optreden, hun woorden."

"Ook al zit ’n echte vriend niet altijd aan je zij, hij is altijd in de
buurt, en altijd dichtbij. In je hoofd en in je hart, heel dichtbij en
toch apart."
(M.M., 86 jaar)

"Samen uit, samen thuis."
(S.S., 80 jaar)
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"Een goed woord gaat van hart tot hart,
een slecht woord van mond tot mond."

"Uit het oog, uit het hart."
(J., 95 jaar)

"Wil je mensen ontmoeten die nauw verwant zijn met helden,
ga naar de nederigen."

"Wij zouden veel toegevender zijn voor anderen, indien wij hen
kenden gelijk wij ons eigen kenden."
(André Maurois, 1885-1967)

"Indien de levenden meer aan de doden dachten en aan wat zij
werkelijk leerden, er ware kans op vrede onder de levenden gelijk
die heerst onder de doden."

"De slavernij kan men niet afschaffen, ze verandert eenvoudig van
vorm: men is altijd de slaaf van eigen of andermans grillen, dat is
een voorschrift van de natuur."

"Geen verstand bestaat bij hem die niet eigen nietigheid inziet,
geen goedheid bij hem die niet andermans domheid vergeeft."

"Hij heeft moed die de belediging van zich afstoot,
niet hij die op zijn beurt beledigt."
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"Hij die peren eet met zijn meester, kiest niet de beste."

"Merk op dat een middelmatig mens altijd eerst kritiek uitoefent
op een detail. Hij ziet de grote lijn niet."

"De liefde die je in je jeugd krijgt (van je ouders) is bepalend in
latere relaties. Ik vergelijk het met een plantje dat geen zonlicht
krijgt, dat kan ook niet groeien. Als je geen liefde gekregen hebt,
kan je ook moeilijk liefde geven. Je relaties zijn als een dans die je
altijd op dezelfde manier uitvoert, tenzij je je er bewust van wordt
en eraan werkt. Dan kan je er verandering in brengen."
(F.VH., 89 jaar)

"Draag zorg voor elkaar."
(J., 95 jaar)

"Wees blij met bezoek van je familie."
(ML., 89 jaar)

"De ontevredene zal zelfs de zon partijdig noemen."

"Ware liefde betekent: groeien als koppel, van elkaar leren en
elkaar nooit in de steek laten."
(M.B., 60 jaar)

"Liefde maakt blind."
(S.M., 80 jaar)
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"Draag zorg voor elkaar en jezelf."
(F., 81 jaar)

"Gelijk de oude zongen, zo piepen de jongen."
(I.L., 89 jaar)

"Vul je leven met niet te stoppen loyale vriendschappen."
(F.S., 98 jaar)

"Luister veel en spreek op het juiste moment."
(M.B., 60 jaar)

"Beoordeel niemand naar de gevolgen welke zijn daad voor u
hebben, maar naar de betekenis van die daad."

"Wie jaloers is of zelfzuchtig, kan in die ogenblikken onmogelijk
rechtvaardig zijn, daarom zijn jaloersheid en zelfzucht ook grotere
ondeugden dan men wel eens meent."

"Liefde is belangrijk in het leven."
(F., 80 jaar)

"Het is belangrijk om je kinderen een goede start te kunnen geven,
bijvoorbeeld op vlak van opleiding of financieel. Als je dat kan
doen, moet je dat zeker doen. Door omstandigheden heb ik dat niet
kunnen doen en ik heb daar altijd spijt van gehad."
(M.VDS., 84 jaar)
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"Eerst gedaan en dan gedacht heeft menig in verdriet gebracht."
(E.P., 86 jaar)

"Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aan komt
voor je bidt, of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en
met je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend."
(M.M., 86 jaar; Toon Hermans)

"Zolang er liefde is zal vandaag prachtig zijn."
(M.B., 60 jaar)

"De enige manier om iets of iemand te begrijpen
is door lief te hebben."

"Wie de roede spaart, bemint zijn kinderen niet."
(E.P., 86 jaar)

"Met vriendelijkheid kom je het verst."
(J., 95 jaar)

"Wees vriendelijk voor iedereen."
(ML., 86 jaar)
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"Wat jij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet."
(I.D., 79 jaar)

"Bijeen mogen blijven is een groot geluk,
bijeen moeten blijven kan een groot ongeluk worden."

"Houd je vrienden dichtbij."
(F., 81 jaar)

"Goede vrienden maken goede tijden beter
en moeilijke tijden makkelijker."
(M.B., 60 jaar)

"Als mens spring je op een trein en in sommige stations stappen
mensen op of af, maar er gaan altijd mensen zijn die de hele rit
blijven zitten."
(I.D., 79 jaar)

"De kortste afstand tussen twee mensen is een glimlach."
(M.B., 60 jaar)

"In het leven is vriendschap heel kostbaar: goede vrienden zoeken
en behouden voor later is de boodschap die ik zou willen meegeven.
Ik hoop dat ieder mens de liefde kan vinden en er zorg mag voor
dragen. In het leven sta je er niet alleen voor: belangrijk is om je
niet te isoleren, maar contacten te houden en te koesteren."
(L.D., 76 jaar)
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"Wanneer we als mensen omgaan met elkaar in liefde en
oprechtheid geven we elkaars leven kleur."
(B.D., 83 jaar)

"Mijn leven verliep in dienstbaarheid: vrijwillig en werken alsof het
voor jezelf zou zijn, zonder vergoeding. Plichtsbewust openstaan
voor alle mensen en behulpzaam zijn."
(G.R., 87 jaar)

"Jaloersheid is een gevoel van minderwaardigheid en gekwetst zijn;
daarom is het zo een erg gevoel, dat men moet trachten te
overwinnen, ook omdat het tot niets helpt."

"Ware liefde herkent men hieraan: zij is schoon, heerlijk, oprecht en
trouw."

"Romans, verzen en films stellen de liefde en wat eraan vast zit
overdreven voor, en dragen er toe bij om de teleurstelling te doen
groeien."

"De wijze merkt alles op,
de dwaze heeft over alles een opmerking."

"Naast één wijze staan er altijd twee dwazen."

"Het past niet aan uw vrienden de aangenaamste raad te geven,
maar wel de nuttigste, al klinkt het misschien streng."
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Corona

Inzichten over...

leven in coronatijden

"Mensen denken vaak om iets leuk te gaan doen als corona voorbij
is maar kunnen nu ook al leuke dingen doen.
Ze moeten kijken naar wat wel lukt
en niet focussen op dat wat niet kan.
Uiteindelijk schijnt de zon."
(E.F., 57 jaar)

"Het zijn de kleine dingen die het doen.
Een knuffel of een zoen.
Vermits dit door corona nu niet meer kan
stel ik voor een elleboog en een schouderklopje."
(R.S., 98 jaar)

"In het leven beschouw je zoveel dingen als vanzelfsprekend
die kijk verandert wanneer je goed beseft
dat in een oogwenk alles voorbij kan zijn."
(L.DC., 66 jaar)

"Het heeft geen zin om bang te zijn voor corona.
Wat levert angst je op?"
(G.T., 89 jaar)

"Wees voorzichtig,
zodat ook jij kan vergouden."
(L.DC., 66 jaar)
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"Zullen we
angst uit onze jassen schudden
en lood uit onze schoenen?
Zullen we
moed in pakjes
aan de deuren zetten
en licht aansteken
waar het donker is?
Zullen we
proeven, gulzig snoepen
van alles wat wél kan…?
Zullen we
zwaaien naar elkaar
en kussen van ver
onthouden hoe een knuffel voelt
en dansen in de regen?
Zullen we
weten dat er overzee
een einder is
samen in dezelfde schuit
na vloed komt altijd eb?
Zullen we
samen roeien
tot ergens volgend jaar?"
(L.DC., 66 jaar)
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Tegenslag

Inzichten over...

verdriet en pijn
fouten maken

"Hij die nooit pijn heeft gehad,
kan onmogelijk een ander in zijn verdriet troosten."

"Wie vlinders wil zien, moet rupsen dulden."
(V.V., 73 jaar)

"In sombere en donkere periodes van je leven is er altijd nog een
lichtpuntje. Hou dat vast en loop er naar toe."
(L.L., 77 jaar)

"Schaam je niet als je een fout herstelt,
alleen als je ze begaat."

"De bekentenis van schuld is geen zwakheid maar sterkte."

"Een mens heeft twee keuzes bij tegenslag: ofwel gaat die het
aanvaarden, anders wordt het aanvaren en dat is nog erger."
(E.P., 66 jaar)

"Loontje komt om zijn boontje."
(E.VDH., 83 jaar)

"Juist de waarheden die we niet graag horen,
zijn meestal deze welke ons best kunnen dienen."

"De grootste vergissing die een mens kan begaan is de wanhoop."
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"Soms regent het en soms schijnt de zon."
(S.M., 80 jaar)

"Probeer te aanvaarden wat er gebeurt, je kan er toch niks aan
veranderen. Aanvaard wat er op uw levenspad komt en geef het
tijd."

"Na regen komt zonneschijn."
(S.S., 83 jaar)

"Wie niet horen wil moet voelen."

"De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet."

"Zolang we hoop houden, zal er een morgen op ons wachten."
(M.B., 60 jaar)

"Ervaring is een zeer goede leermeester voor het leven.
Hij kan nogal wat kosten, maar hij legt het dan ook goed uit."
(L.DC., 66 jaar)

"Ontmoediging, moedeloosheid, neerslachtigheid, zijn vijanden
welke we moeten overwinnen als zovele gebreken."

"Een hart wordt hard niet alleen doordat het niet wordt bemind,
maar ook door het zelf niet te beminnen."
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"Bekijk elk probleem als een uitdaging,
wedden dat je meer zin hebt om het te overwinnen."
(E.P., 66 jaar)

"Elke koe is een kalf geweest.
Je moet ondervinding opdoen en uit fouten leren."
(L.L, 77 jaar)

"En toch schijnt ergens de zon."
(J.S., 93 jaar)

"Wie zijn vrees kan vergeten, zal zien dat de tijd voor het gevreesde
vaak ongemerkt verstrijkt."

"Een mens mag nooit opgeven.
Er komt altijd wel een lichtpunt."
(M.L., 86 jaar)

"De oorzaak van onze ontmoediging
is vaak in ons ongeduld te zoeken."

"De bij en de wesp zuigen uit dezelfde bloem maar weten er niet
dezelfde soort honing uit te halen."

"De man die geen fouten maakt, maakt gewoonlijk niets."
(Edwald John Phelps, 1822-1900)
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"En toen Pandora de doos opende, deden alle kwalen hun intrede in
de wereld van de mensen. Maar, DE HOOP bleef..."
(V.V., 73 jaar)

"Met knorren en zagen zijn het lange dagen."
(A.VDS., 85 jaar)

"In het begin is het moeilijk om je boven tegenslag te zetten. In het
begin is het echt een slag, maar je wordt daar stilaan sterker in."
(ML.D., 88 jaar)

"Na regen komt zonneschijn,
niet klagen want we hebben ze allebei nodig."
(P.VDN., 86 jaar)

"Wil je een sleutel voor alle deuren en een middel tegen alle
kwalen? Zacht geduld."

"De goedheid, dochter van de kracht, heerst alleen in de zielen die
er aan gewend zijn zichzelf te overwinnen."
(Thomas Van Aquino, 1225-1274)

"Blijf niet bij de pakken zitten."
(ML., 89 jaar)

"Weinig mensen hebben zelfkennis, toch oordelen ze over anderen
en veroordelen hen wegens gebreken die ze zelf bezitten."
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"Je moet kunnen toegeven dat je soms verkeerd bent."
(L.H., 71 jaar)

"Optimisme is schoon als de wind in je zeilen blaast. Maar als je in
zak en as zit is het een moeilijk te hanteren ding."

"De tegenspoed opent de ziel voor lichten
welke de voorspoed niet ziet."
(Lacordaire, 1802-1861)

"Trek je plan. Waar een wil is, is een weg."
(ML., 89 jaar)

"Schrijf het slechte wat je is aangedaan in zand en graveer het
goede wat je is overkomen in marmer."
(A.M., 75 jaar; Hahil Gibran)

"Als je tegen onveranderlijke moeilijkheden opbokst moet je op een
bepaald moment de knop kunnen omzetten. Dat kan door afleiding
te zoeken, iets te doen wat je leuk vindt,… . Het heeft geen zin om
te blijven kniezen, als je het niet kan veranderen kan je het beter
aanvaarden."
(N.B., 71 jaar)

"Scheld niet, dat heeft nooit geholpen. Leer begrijpen."

"De kruik gaat zo lang te water tot ze breekt."
(E.VDH., 83 jaar)
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"Bij tegenslagen probeer ik niet bij de pakken te blijven zitten. Als
mens sta je er niet alleen voor en kan het aanvaarden van hulp je
enorm vooruit helpen."
(L.D., 76 jaar)

"Hoop doet leven."
(J., 95 jaar)
(ML., 89 jaar)

"Blijf vooruit denken."
(F., 81 jaar)

"Doorheen het leven zijn tegenslagen onvermijdelijk. Doorheen
mijn leven heb ik geprobeerd me boven alle tegenslagen te zetten
en nooit op te geven. Er is telkens een nieuwe dag met nieuwe
mogelijkheden en nieuwe perspectieven."
(B.D., 83 jaar)

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel."

"Het leven is een strijd."
(S.M., 80 jaar)

"Van bitse woorden hebben wij dikwijls berouw, van zwijgen zo
zelden, van zachte woorden nooit."

"Scheld niet, dat heeft nooit geholpen. Leer begrijpen."
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"1940. De oorlog kwam er aan. Als kind geboren in '41 zat ik er
midden in. Papa was bij de luchtmacht en dus veel van huis. Maar
ondanks die zware tijd heb ik van mijn kindertijd niets dan mooie
herinneringen overgehouden. Ons gezinnetje breidde zich spontaan
uit want de liefde was altijd aanwezig, na 20 jaar waren we met 6
meiden op een rij. Je moet je niet afvragen wat dat geeft. Na het
bad werden de haartjes gebreild met spelden en liepen we allemaal
met spelden en met een doekje op onze kop. Want van drogen was
geen spraken. De tijd verliep en de oudsten (dus mijn broer en ik)
verlieten het ouderlijk huis. Broer is intussen al bijna 60 jaar
getrouwd, maar mijn leven nam een andere wending. Al hadden we
ook gehoopt samen oud te worden. Besloot het leven er anders
over. Mijn grootste liefde schonk mij 2 kinderen maar op 26 jaar
overleed hij aan kanker, 5 jaar erna leerde ik een vriend kennen en
hertrouwde. Wij kregen spoedig nog een dochter. Maar weer sloeg
het noodlot toe mijn man kreeg een zwaar arbeidsongeval en
mocht niet meer werken op 46 jaar. Hij sukkelde van de ene
depressie in de andere tot dat hij een hartstilstand kreeg. 5
pacemakers heeft hij gekregen op 20 jaar tijd. En toen toch nog
overleden aan hartfalen op 79 jaar. En toen begon de nachtmerrie
voor mij. Hartinfarct, borstkanker – operatie met gevolgen.
Parkinson – slecht lopen. Maar ik ben er nog en dank god daarvoor
iedere dag.
Een mens lijdt dikwijls het meest
door het lijden dat hij vreest
maar dat nooit op komt dagen.
Zo krijgt hij meer te dragen
dan God te dragen geeft.
Beste mensen, ik hoop dat mijn verhaal jullie goede moed geeft om
verder te vechten voor het leven dat wij krijgen en dank u te zeggen
voor elk mooi moment."
(I.D., 79 jaar)
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Het individu

Inzichten over...

jezelf
persoonlijke groei
focus in het leven
het intrapersoonlijke

"Doe wel en zie niet om."
(G.C., 85 jaar)
(I.D., 79 jaar)
(S.M., 80 jaar)
(B.Y., 86 jaar)

"Geniet van de kleine dingen in het leven en leer luisteren, ook naar
oudere mensen."
(L.H., 71 jaar)

"Veel mensen 'wonen' op verschillende plaatsen, zonder ergens
echt te 'leven'. Eigenlijk moet je overal leven: op het werk, thuis en
overal anders. Leven is aanwezig zijn met lichaam en ziel, wonen
met lichaam alleen."

"Een oud wijze uil leefde in een eik. Hoe meer hij zag, des te minder
hij sprak. Hoe minder hij sprak, des te meer hij hoorde. Konden we
allen maar zijn zoals die uil."

"Jong geleerd, is oud gedaan."
(E.P., 86 jaar)

"Wanneer je niet in jezelf gelooft,
kan je niet eisen dat een ander dat doet."
(E.P., 66 jaar)

"Kleur je dag."
(R.S., 98 jaar)
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"Goed spreken over jezelf is ijdel en kwaad spreken is dwaas,
daarom: zwijg best over je eigen."

"Het is voor ons een troost de verantwoordelijkheid voor wat ons
gebeurt op andermans schouders te leggen."

"Je zal uw leven ten volle genieten wanneer je het leeft zonder het
met andermans leven te vergelijken."

"Vertrouwen in jezelf is vertrouwen in de wijsheid die jou heeft
geschapen."
(B.Y., 86 jaar)

"Sta vroeg op en ga sporten, dan volgt de rest vanzelf. Besteed
minder tijd op de smartphone en tablet. Geniet ook eerst van het
leven vooraleer je trouwt en later kinderen krijgt."
(R.M., 71 jaar)

"Stop geen tijd en energie in hopeloze zaken. Stop met te trachten
iedereen te vriend te houden, die je als mens niet respecteren. Volg
je geweten en je hart. Maak tijd en ruimte voor je zelf, en je
geliefden, op een plek waar ieder zichzelf kan zijn."
(C., 79 jaar)

"Wanneer je ontevreden bent over jezelf,
ben je het gewoonlijk ook over de anderen."
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"Zorg er voor dat wanneer je op het einde van je leven de balans
opmaakt, van alle grote en kleine tegenslagen - die je soms met
veel moeite in een potje met verdriet hebt opgeborgen -, je mag
zeggen: 'Ik heb mijn best gedaan, ik heb voor iemand iets betekent.
Ik heb het leven doorstaan met een lach en een traan, ben gevallen
en sterker weer opgestaan'."
(C., 79 jaar)

"Maar één iemand weet wat juist is en dat ben jijzelf. Je vraagt raad
aan mensen maar uiteindelijk kan enkel jij weten wat juist is. Om
dat te weten te komen, moet je je met jezelf connecteren, de
natuur ingaan, de stilte opzoeken en jezelf leren kennen."
(Z.L., 57 jaar)

"Hij zal welslagen die de sleutels van het leven bezit:
zelfvertrouwen en zelfbeheersing."

"Zie een toren tien keer en je hebt iets gezien; zie tien torens één
keer, en je hebt weinig gezien; sta een half uur voor honderd torens
en je hebt helemaal niets gezien."
(Sinclair Lewis, 1885-1951)

"Ik heb in mijn leven altijd opgelet en 'de zot niet willen afgeven'.
Belangrijk is om echt te staan voor wat je wilt in het leven en
ervoor te gaan. Dan is de omgeving ook content en ervaar je zelf
enorm veel voldoening."
(M.M., 63 jaar)
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"’t Is goed om in het eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb pijn gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen legde.
Of ik aan liefdeloze mensen
geen woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis van mijns harten,
dat ik een droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden
om een hoofd dat eenzaam was.
Dan voel ik op mijn lippen
die goedheid als een avondzoen.
’t Is goed om in ’t eigen hart te kijken
en zo zijn ogen toe te doen."
(G.R., 87 jaar; Alice Nahon)

"Op het juiste moment doof zijn, is ook een gave."
(M.B., 60 jaar)

"Wie doet wat hij kan, is waard dat hij leeft."

"Begin klein."
(ML.D., 88 jaar)
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"Elk van ons ontmoet zijn eigen waarheid op zijn eigen weg."
(M.B., 60 jaar)

"Het sterkste ben je wanneer je het zachtst bent."

"Ik zou aan jongeren vooral willen oproepen om steeds hun hart te
volgen. Het is meer dan oké te zijn wie je bent. Als je als mens je
liefde toont en geeft, wordt het voor jezelf en voor de ander zoveel
mooier."
(L.D., 76 jaar)

"Hij is een zelfpijniger die jaloers is op andermans geluk."

"Humor mag niet ontbreken."
(G.R., 87 jaar)

"Je hebt een afspraak met het leven,
een afspraak in het hier en nu."
(M.B., 60 jaar)

"Er is nergens vrede en overal storm
indien er geen vrede in ons is."

"Wees dankbaar en zelfredzaam."
(G.R., 87 jaar)
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"Zolang we herinneren, zal er een gisteren bestaan."
(M.B., 60 jaar)

"Probeer steeds content te zijn."
(ML., 89 jaar)

"Te weten wat men weet,
en te weten wat men niet weet,
dat is kennis."
(M.B., 60 jaar)

"Laat egoïsme en afgunst je leven niet leiden."
(L.L, 77 jaar)

"Eigenlijk is LEVEN één grote oefening in geduld.
Geduld met jezelf en met anderen."
(L.DC., 66 jaar)

"Liever lui dan moe."
(E.VDH., 83 jaar)

"Men zegt dat de beschaving leert denken: misschien.
Maar dat de beschaafden, als zij denken,
eerst aan zichzelf denken: dat is zeker."

"Om nooit bang te moeten zijn om uw daden, doe enkel het goede."
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"Het werk waaraan wij werken werkt ook aan ons.
Het helpt ons vormen en vervormen."

"We kunnen ons lichaam dwingen oefeningen uit te voeren naar
onze wil, zo kunnen we ook onze geest dwingen te denken in de
richting welke wij willen."

"Het volstaat niet verstand te hebben, men moet er genoeg hebben
om te vermijden dat men er teveel zou hebben."

"De wijze mens weet dat hij niet weet,
de dwaze meent dat hij weet."

"De ervaring is de duurste maar beste leermeester,
jammer dat men haar lessen zo gauw vergeet."

"Vreugde is de overgang van de mens van een lager naar een
hogere volmaaktheid."

"Er is teveel weelde en te weinig respect.
Iedereen is er vooral voor zichzelf."
(85 jaar)

"Mijn neusje gebruik ik om bloemetjes te ruiken. Maar, als grote
mensen spreken, daar je neusje tussen steken,
dat is geen fatsoen."
(I.D., 79 jaar)
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"Maak anderen gelukkig."
(F., 81 jaar)

"Doe je best en God doet de rest."
(G.R., 87 jaar)

"Probeer je in te zetten en er voor jezelf en anderen voor te gaan.
Laat je niet belemmeren door wat achter je rug wordt gezegd."

"Laat je gevoel spreken, dan vormen de woorden de juiste zinnen."
(M.B., 60 jaar)

"Stel nooit uit tot morgen wat je vandaag kan doen."
(K.T., 47 jaar)
(S.S., 83 jaar)

"Onnozel zijn doet geen pijn."
(S.M., 80 jaar)

"Denk aan je gezondheid en blijf gezond."

"Jong geleerd is oud gedaan."
(C.DV., 78 jaar)

"De echte waarde van een mens is wat hij is, niet wat hij heeft."
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Eenzaamheid

Inzichten over...

je alleen voelen
alleen zijn

"Eenzaamheid hoeft niet alleen negatief te zijn, het daagt je uit om
volledig zelfstandig te worden. Wanneer je daar in slaagt bereik je
waar zovele mensen van dromen: vrijheid, onafhankelijkheid, iets
van onschatbare waarde, jouw rijkdom."
(E.P., 66 jaar)

"Als mens moet je alleen kunnen zijn. Je dient jezelf alleen te
kunnen amuseren en dingen te zoeken die je alleen kunt doen zoals
bijvoorbeeld TV kijken. Via de TV kan je veel zien. En eigenlijk ben je
nooit alleen, je hebt altijd jezelf."
(G.T., 89 jaar)

"Een mens is nooit alleen, hij heeft altijd zijn schaduw. Al moet er
dan wel genoeg zon zijn om dit te zien."
(E.P., 66 jaar)

"In eenzaamheid vreet de eenzame zichzelf op. In groep wordt hij
opgevreten door de menigten. Kies nu zelf."
(E.V., 53 jaar)

"Het kan hun dag danig overschaduwen...
Vooral als hun levensgezel gestorven is en de kinderen en
kleinkinderen verderop wonen of hen (te veel?) loslaten.
Ze hebben tijd nu ze aan zichzelf zijn overgeleverd.
Om te bezinnen. Te mijmeren. Te piekeren?
De TV is al lang niet interessant meer.
De stilte wordt hun metgezel.
... (1/2)
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...
Precies in die stilte komen ze hun heimwee op het spoor. Wat
onverwerkt is. Hun pijn, hun eenzaamheid, hun onvermogen. Hun
diepste verlangen ook. Door bepaalde omstandigheden of
gebeurtenissen zijn ze vervreemd geraakt van mensen die ooit
betekenisvol waren in hun leven. Een echtscheiding, een
erfeniskwestie, een onrechtvaardigheid,… hebben abrupt een
ommekeer gebracht in hun harmonieus leven. Plots werd die ander
doodgezwegen. Genegeerd. Van bestaansrecht ontheven. Misschien
bespottelijk gemaakt om de verwerking voor zichzelf te
vergemakkelijken.
Maar nu dus... klopt dat complexe verdriet toch weer aan de deur.
Door misverstanden, druk van een partner of gezinslid, weigering
om uit te klaren, bij te leggen, anders te bekijken... en te begrijpen,
werd er nooit ingegrepen. Geen pion verzet.
Een dam werd opgeworpen om de overstroming tegen te houden.
Een dam van trots, van ongenaakbaarheid en
zelfverzekerdheid.
Voor iemand in dit huis was dit schisma alleszins een uitgemaakte
zaak.
Drup...drup...
Tranen vallen op iemands handen.
Wacht! Een goed pilletje. Word je helemaal rustig van.
Die zenuwen zijn vast genetisch.
Flink zijn en sterk. In de waan van 'alles onder controle'.
Tot iemand... een kleinkind of een familielid van de naïeve soort,
een geniaal plan heeft.
De rest is voor een film. Met topacteurs!"
(2/2)
(L.DC., 66 jaar)
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Rijkdom

Inzichten over...

geluk
genot
zaken waar het in
leven écht om draait

"De glimlach, hij kost niets maar is veel waard.
Hij verzacht wie hem krijgt, zonder de gever te verarmen.
Voor je het weet verschijnt de glimlach en de herinnering is voor
altijd. Niemand is zo rijk dat hij het niet nodig heeft, noch zo arm
dat hij het niet kan geven. En nochtans kan hij niet gebedeld noch
geroofd worden, omdat hij niet bestaat zolang je hem niet geeft.
En wanneer de verkoper zo moe is dat hij niet kan glimlachen, kan
jij dan even glimlachen. Want, niemand heeft er zoveel nood aan,
als degene die er geen geeft om aan anderen te geven."
(R.S., 98 jaar)

"Uw eigen geluk stijgt ten minste de helft van het geluk dat je aan
een ander bezorgt."

"Een zonnestraal heeft overal toegang, aldus de blijheid."

"Wat is een groot leven?
Een jeugdgedachte welke op rijpere leeftijd verwezenlijkt is."

"Leer dankbaar te zijn en tevreden met wat je hebt.
Kijk naar wie minder heeft en je zal tevreden zijn
i.p.v. te willen wat anderen meer hebben."
(A.M., 75 jaar)

"Niet in een groot fortuin of in het vermaak zit rust, want zij
vermoeien ons gauw. De rust vindt men alleen in de wijsheid, welke
komt door zelfvervolmaking."
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"Gisteren was gisteren, morgen weten we niet wat komt.
Geniet van vandaag, want dat is het enige dat zeker is.
Zin in iets? Doen!"
(V.K. 63 jaar)

"Geld heb je nodig om te leven en dat komt er enkel door te
werken. Maar laat geld je leven niet beheersen."
(L.L., 77 jaar)

"Je komt met niets en gaat met niets, het gaat om de ervaring, het
is de weg ernaartoe. Geniet van iedere dag en wacht niet tot aan je
pensioen."
(B.K., 57 jaar)

"Mensen zijn teveel met het materiële bezig. Maakt dat hen echt
gelukkiger? Bij materiële zaken hoort er ook een hele portie stress."
(ML.D., 88 jaar)

"Voor het oplettende oog heeft elke minuut van het leven haar
eigen schoonheid."

"Kunnen wij de weg van ons leven niet bestrooien met bloemen, we
kunnen hem wel nog altijd met onze glimlach sieren."

"Alles wat men bezit en niet gebruikt, is nutteloze rijkdom."

"Er is geen eer waar geen rechtvaardigheid is."
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"Als je in ’ t bos de stilte om je heen kan voelen,
bomen in een mooie herfstkleur kan bewonderen,
heeft de natuur jouw hart zachtjes aangeraakt."
(M.B., 60 jaar)

"Nergens ligt de glimlach zo breed als in ’ t land dat Limburg heet!"
(M.M., 86 jaar)

"De morgenstond heeft goud in de mond."
(S.S., 83 jaar)

"Het is niet al goud wat blinkt."
(E.VDH., 83 jaar)

"Deel je geluk met anderen."
(E.D., 89 jaar)

"Wees blij met de hulp van iedereen."
(ML., 89 jaar)

"De ware rijkdom van het leven is genegenheid,
de ware armoede is zelfzucht."

"Wees tevreden met wat je hebt,
zoek om het te verbeteren,
maar wees niet ontevreden indien je niet slaagt."
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"Rijkdom zonder mildheid is een boom zonder vrucht."

"Mijn houvast is leven met en door het geloof. Ik bid: “Heer, Uw wil
geschiede, maak dat ik het aankan.”. Bidden om te mogen leven en
zalig te mogen sterven, bidden voor hetgeen ons goed en zalig is,
om gespaard te zijn van alle ongelukken en vooral van zonden."
(G.R., 87 jaar)

"Volg je hart zoveel je kan,
doe wat je graag doet,
al is het als vrijwilliger."
(ML.D., 88 jaar)

"Gek zijn doet geen zeer. Af en toe eens zot doen, een grapje
uitsteken, hardop meezingen met je lievelingsmuziek of samen uit
de bol gaan is nodig. Het klinkt zo simpel, maar dat zijn momenten
waarop je echt geniet van het leven."
(J.D., 87 jaar)

"Leef gezond en gelukkig."
(ML., 89 jaar)
(J., 95 jaar)

"De geest wordt rijk door wat hij ontvangt,
het hart door wat het geeft."
(M.B., 60 jaar)

46

"De natuur is zo goed gemaakt. Geluk zit in jezelf. Heb geen angst.
Mensen die de lotto winnen zijn daarom niet gelukkiger."
(ML.D., 88 jaar)

"Maak tijd om te mediteren. Gebruik geen drugs, het
gelukshormoon zit in jezelf en dat kan je voelen."
(F.P., 56 jaar)

"Het is gemakkelijker het fortuin te ontmoeten dan het vast te
houden."

"Een rijk leven is een verzameling van kostbare momenten."
(M.B., 60 jaar)

"Een mens is rijk naar verhouding met het aantal dingen
die hij verlaten kan."

"Je moet altijd proberen gelukkig te zijn,
al was het maar om het goede voorbeeld te geven."
(N.M., 70 jaar)

"Zie hoeveel kleine gelukken je bezit en haal hieruit een groot
geluk."

"Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens!"
(M.M., 86 jaar)
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"Fortuin maakt moe, plezier walgt op den duur,
alleen van wijsheid houdt men hoe langer hoe meer."

"Gezondheid en geluk kan je niet kopen."
(S.M., 80 jaar)

"Een glimlach kost niets en maakt gelukkig."
(F.V., 93 jaar)

"Liever één vogel in de hand dan tien in de lucht."
(S.S., 83 jaar)
(S.M., 80 jaar)

"Wie zijn rijkdom elders wilt vestigen dan in zijn hart gaat failliet,
al loopt zijn kas over van geld."

"De vrijheid bestaat hierin alles te doen wat niet tegenstrijdig is
met andermans recht."

"Eigen haard is goud waard."
(M.M., 86 jaar)

"Wees tevreden met hetgeen je bezit."
(S.M., 80 jaar)

"Wie het kleine niet begeert, is het grote niet weerd."
(E.VDH., 83 jaar)
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"Met rijkdom versier je je huis, met deugd je persoon."

"Mensen zouden meer moeten genieten van wat ze hebben, in
plaats van te dromen over wat ze niet kunnen hebben."
(E.B., 53 jaar)

"Oost, west, thuis best. Ik ga zo graag op reis,
maar naar huis komen doe ik nog liever."
(P.VDN., 86 jaar)

"Ik heb in mijn leven altijd veel overuren gedaan en dit heeft me
geen moment gespeten. Als je vast werk en zekerheden hebt, kan je
verder bouwen in het leven. Veel werken geeft veel genot en
bijkomend wordt het voor je mogelijk om te kopen wat je zelf graag
wenst en om in comfort te leven."
(M.M., 63 jaar)

"Ik heb geen makkelijk leven gehad, ik heb daardoor wel geleerd
om dankbaar te zijn voor de kleine dingen en daarvan te genieten.
Ik denk dat de jeugd, die nu bijvoorbeeld vrij veeleisend is op
materieel vlak, daar iets van kan leren."

"Vroeg/ goed begonnen, is half gewonnen."
(E.P., 86 jaar)

"Wie gelukkig is, maar het niet is met verstand,
zal niet lang gelukkig zijn."
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Ver(g)ouderen

Inzichten over...

ouder worden
ouderdom

"We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden.
We worden ouder omdat we stoppen met spelen."
(N.R., 82 jaar)

"Hoe ouder ik word,
hoe meer ik ondervind dat pessimisme een misdaad is."

"Wie zo lang mogelijk jong blijft,
zal veel korter oud zijn."
(L.DC., 66 jaar)

"Op hogere leeftijd is het mooiste van het leven weg. Maar, de
herinneringen blijven en die mag je nooit vergeten."
(G.T., 89 jaar)

"We kopen dingen die we niet nodig hebben,
met geld dat we nog moeten verdienen,
om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet graag hebben,
vanuit de behoefte erbij te horen.
Maar, bij het ouder worden geef je die behoefte op omdat het je
worst zal wezen wat anderen over je denken. Je hebt genoeg aan
jezelf. Je bent eindelijk thuis gekomen bij jezelf na veel
omzwervingen. Je leefde in de illusie HET ergens te vinden, terwijl je
HET de hele tijd in je droeg. Wat een vrijheid en wat een rust. Jezelf
als je beste maatje. Altijd te vertrouwen. Altijd het beste met jezelf
voor. Die innerlijke dialoog - doorspekt met humor en gekleurd door
je eigen ervaringen - is puur."
(L.DC, 66 jaar)
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"Iedere leeftijd heeft zijn voordelen. Op latere leeftijd ben je
mogelijk wel lichamelijk beperkt, maar geestelijk vrijer dan op
jongere leeftijd."
(ML.D, 88 jaar)

"Je bent oud, soms is het eenzaam, soms lastig of pijnlijk. Denk na,
wat kan ik eraan doen. Het zit in u, diep en verborgen. Zoek en vind.
Doe er iets aan. Nu met de middelen die je hebt. Op de plaats waar
je staat. Met de tijd die je hebt. Met geduld en volharding. Positief
en met wat humor en de vreugde komt binnen, die blijft.
Geluk komt en gaat. Wees blij met wat je hebt. Wees niet
ongelukkig met wat je niet hebt. Waardeer eenvoudige echte
vriendschap."
(R.S., 98 jaar)

"Er is niets dat voor goed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart."
(M.B., 60 jaar)

"De wijsheid komt met de ouderdom."

"Het is niet omdat ik niet altijd kan volgen, dat ik dom ben. Ik zie en
hoor niet meer goed maar ben wel nog bij mijn volle verstand."
(M.H., 94 jaar)

"Ouderdom beschermt je niet tegen de liefde, maar de liefde
beschermt enigszins tegen ouderdom."
(M.B., 60 jaar)
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"(G)ouder worden,
Je merkt het bij veel mensen op maar vooral bij de oudere
generatie. Omdat je bij hen méér kan zien dat ze uit een bepaalde
tijdsgeest komen. Een denkkader waarin ze zijn blijven hangen en
van waaruit ze kijken naar het leven. Precies omdat de tijdsgeest
nu er een is waar ze (we) te dicht opzitten en ze (we) er dus niet
vanop een afstand naar kunnen kijken. Met abstractie. Wat? Wel,
het belang dat gehecht wordt aan een bepaalde orde of
rangschikking van mensen in de samenleving. Hoe de waarde van
een mens vaak geconnecteerd wordt aan zijn diploma’s en/of
andere verworvenheden of titels. Zie uitspraken zoals: "Hij is geen
grote garnaal, want heeft maar dit of dat gestudeerd of bereikt.",
"Het kan niet dat die daarvan beschuldigd wordt want hij is…(!) en
dat is niet van het minste." Door ons patriarchaal verleden zijn we
mensen in categorieën gaan stoppen en beoordelen. Zelfs diploma’s
in hoger onderwijs werden in een pikorde gecatalogeerd met exacte
wetenschappen als absolute topper.
Bij het 'verWIJZEn'(!) zie je dat dit één grote maskerade is. Een
ongezien machtsvertoon dat volkomen misplaatst is. Wie mensen
echt zijn, in hun authenticiteit, in hun functioneren, in hun
handelen, wordt buiten beschouwing gelaten of komt er
schoorvoetend bij.
Conclusie: bij het ouder worden, leer je nederig te zijn. In de
christelijke traditie spreekt men over menswording. Je wordt
ontdaan van alles wat niet echt bij je hoort als je succesvol ouder
wordt (ijdelheid/ poses/ belang van statussymbolen/ illusie van
‘gearriveerd-zijn')."
(L.DC., 66 jaar)

"Oud en wijs en oud een grijs."
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"Veel jongeren denken dat wij, 'de oude knullen', niets kennen en
'sukkels' zijn die met open mond kijken naar recente uitvindingen.
Ze vergeten dat wij ook al zaken meegemaakt hebben en er vroeger
ook al veel uitvindingen waren, zoals een vliegtuig zonder piloot,
hetgeen je kan vergelijken met een drone van nu. Ouderen weten
zoveel die ze aan jongeren zouden kunnen vertellen. Nu valt er veel
in jongeren hun schoot, zonder dat ze zich afvragen 'hoe, wie en
sinds wanneer bestaat dit?'."
(L.S., 88 jaar)

"Heb geen angst voor de dood."
(L.S., 88 jaar)

"Bla bla bla bla bla
wat hebben we kwistig met woorden gestrooid in ons leven
met de jaren gaan we daarin snoeien
moe als we daar van geworden zijn
van onszelf en van anderen
en worden we stiller
van buiten en van binnen
vooral de dialoog met jezelf
die partner in jou die je zo goed begrijpt
zonder woorden
die wordt je beste maatje
en zo leer je misschien je eigen beste gezelschap te zijn
dat je overal kan meenemen
dat mee lacht om dat circus dat zich rondom jou afspeelt
dat mild kan zijn in oordeel over…
dat solidair met jou treurt om het leed in de wereld."
(L.DC., 66 jaar)
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"Als je jong bent en meerdere verantwoordelijkheden hebt, ben je
enorm gefocust op CONTROLE. Je wilt op alles toezien of het goed
verloopt of zoals jij het goedvindt en zal zo nodig bijsturen. Ben je
perfectionistisch, dan is dat nog eens een full time job erbij. Lukt
dat allemaal, dan heb je niet eens een voldaan gevoel over jezelf
omdat je vindt dat dat zo 'hoort'. En wie staat aan de zijlijn om voor
jou te applaudisseren, je aan te moedigen of je met de juiste
accenten te waarderen? Je kan ze vaak op één hand tellen. Maar
daar doe je het niet voor. Of toch een beetje? Wie is niet blij met
waardering en respect voor al zijn werk? Met het ouder worden kijk
je daar anders tegenaan. In een film zie je voor je hoe je ooit rende
en draafde van hot naar her voor dingen die er toe deden. Maar ook
voor dingen die niet zo efficiënt of belangrijk leken achteraf. Soms
heb je een burn-out nodig, of in het slechtste geval een depressie,
om jezelf mentaal te resetten. Zo’n burn-out of depressie heeft dus
wel degelijk een functie in iemands leven. Het werpt je terug op
jezelf want je wordt met je neus op je eigen functioneren geduwd.
Op hoe je in het leven staat. Op hoe je roofbouw pleegt op je
gezondheid door veel energie te verspillen aan dingen maar ook
aan mensen die het niet verdienen. Wijsheid komt je niet
aangewaaid."
(L.DC., 66 jaar)

"Ik zou vooral willen meegeven dat het belangrijk is in het leven om
goed te zijn voor mekaar. Doe wat je kunt voor een ander en je
wordt zelf een gelukkig mens. Doorheen de jaren heb ik ook geleerd
om voor mezelf op te komen. Laat niet de zot met je houden, maar
doe zelf wat je kan. Probeer waar je kan zelf een mooie toekomst
op te bouwen. Het geeft je moed, vertrouwen en je groeit in
doorzettingsvermogen."
(B.D., 83 jaar)
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"Met ouder worden herschik je waarden en normen of stel je ze bij
en leer je door schade en schande prioriteiten te stellen. Je zegt bv.
'nee' tegen een aanbod van een culturele vereniging om een
administratieve taak op je te nemen. Want je bent toch op je
pensioen! En dat impliceert dat je ook 'nee' zult zeggen af en toe op
een vraag om op je kleinkinderen te passen. Dat besef je ineens.
Het ene staat het andere in de weg en eindelijk zijn het je eigen
behoeften die vanuit je buik schreeuwen om gehoord te worden.
Zelfzorg dringt zich aan je op en die kan er zeer gevarieerd uitzien.
Luisteren naar je lichaam is daar één aspect van. Je stem laten
horen is het vervolg daarop. Ik stel met verbazing vast hoe actieve
ouderen soms een rebelse kant vertonen. In debatten,
vergaderingen, op de sociale media. Alsof iets in hen te lang
geblokkeerd is geweest. Of ondergesneeuwd. Alsof ze een kind in
zich dragen dat te weinig aandacht kreeg en ietwat wild om zich
heen slaat om zich te bevrijden uit ketenen van vroeger. Met het
ouder worden, worden ouderen naar mijn gevoel ook
daadkrachtiger. Ze halen in het beste geval dingen in. Hadden ze in
hun vroegere tijd vooral meningen, opvattingen over van alles en
nog wat... nu neigen ze eerder naar optreden en handelen,
misschien door het besef dat ze niet de eeuwigheid hebben. Van
praatjes wordt de wereld niet beter, besef je. Ze nemen het heft in
eigen handen, vooral als het zaken betreft die hun generatie ten
goede kunnen komen. Dat zie je in de politiek, ook lokaal, en in
allerlei actiegroepen (windmolens/mobiliteit….)."
(L.DC., 66 jaar)

"Een gelukkige oud dag is het meesterwerk van het leven."

"Er is een tijd van komen en één tijd van gaan. "
(S.M., 80 jaar)
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"Vaak hoor je ouderen in een gesprek of babbel verzuchten: als ik
alles zou kunnen overdoen, als ik mijn leven zou kunnen
herbeginnen, dan zou ik…. .
Ja, wat?
Snoeien in al mijn bedrijvigheden om meer bij mijn familie te
kunnen zijn, meer aandacht hebben voor mijn onmiddellijke
omgeving, meer doen wat ik echt graag doe en goed kan, minder
uitstellen, vooruitschuiven, me ergens bij neerleggen of ik zou die
oom of tante of die goede kennis van mijn ouders eens een warm
bezoek brengen als blijk van dankbaarheid en genegenheid voor
dingen uit het verleden waarvan ik nu meer en meer het belang
inzie. En voor de liefde die hen daartoe dreef. Er zijn immers in
ieders leven momenten, dagen dat je wat baalt van jezelf of je
lanterfantend door de dag sleept. Waarom die dag niet een
bezoekje brengen, zomaar onverwachts? En ja. Kopen die bos
bloemen om mee te nemen! Daar hou je achteraf zo’n goed gevoel
aan over. Het geeft terug zin aan je bestaan. Die verbinding was
nodig, ook voor je eigen welzijn. Je ziet terug de zon door de wolken.
Met het fenomeen eenzaamheid moet je vaak zelf aan de slag in
plaats van te wachten tot anderen iets voor jou doen."
(L.DC., 66 jaar)

"Reflecteren is een kunst die ouderen beheersen
door opgedane ervaring en de vrijgekomen tijd
sinds ze niet meer beroepsactief zijn,
niet meer druk doende…
Jezelf en je levensloop onder de loep nemen,
de vinger leggen op die dingen uit je leven
die een teken waren van een leven
waarin we leefden in de waan van de dag.
(L.DC., 66 jaar)
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"Ik heb kansen voorbij laten gaan waar ik nu spijt van heb. Ik
beloofde ooit een oude oom van me eens te bezoeken op een
afgesproken dag en het is er niet van gekomen. Zelfs de telefoon
die ik achteraf had moeten plegen naar hem, had ik uitgesteld. Een
maand later is hij gestorven. Aan de koffietafel hoorde ik hoe hij
die dag lang aan zijn venster zat uit te kijken naar mijn komst. En
teleurgesteld ging slapen.
Zoiets overkomt me geen tweede keer.
Wat zwaaien we gemakkelijk met beloftes, met woorden, met
voornemens als we jong zijn. Maar als de tijd korter wordt, zie je
hoe jij zelf daar ook een evolutie in doormaakt. Handelen,
optreden, iets ondernemen,… daar komt het op aan."
(L.DC., 66 jaar)

"In zijn jonkheid moet men sparen om oud zijnde wel te varen."
(B.Y., 86 jaar)

"'t Zijn altijd weer de grootste bekken,
die 't meeste kwaken, 't meeste kwekken...
De grote namen en vedetten,
die op de tijd hun stempel zetten,
maar zij die langs de stille paden
hun onopvallend leven gaan,
als zij eens in het daglicht traden,
we zouden er versteld van staan."
(L.DC., 66 jaar; Hubert Van Herreweghen)

"Oud worden is een kunst."
(S.S., 83 jaar)
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"Ouder worden impliceert dat je met de tijd fysiek wat
gaat inleveren en (misschien in ruil?) aan wijsheid gaat winnen.
Zo zal bv. de nierfunctie bij heel wat mensen beginnen te
stuiteren. Begeeft je ruggengraat traag maar gestaag, zijn je
zintuigen minder alert en is je reactievermogen aan erosie
onderhevig.
In de omgang met anderen vind je moeilijker de juiste woorden en
je spreektempo vertraagt. Om nog van je vergeetachtigheid te
zwijgen.
Wat kan je ervan opkijken hoe jonge mensen ad rem reageren.
Spraakwatervallen zijn die moeiteloos schakelen tussen
verschillende talen, verbanden en digitaal jargon.
Er is nog iets anders dat (ook mij) opvalt en bewonderenswaardig
is. Dat is hun vermogen en bereidheid om open en vrijuit hun
gevoelens te uiten in alle nuances, zonder gêne of
terughoudendheid. En daardoor direct contact kunnen maken,
afgestemd raken op de ander.
Juist daardoor is hun handelen vaak efficiënter en levert het meer
en vlugger resultaat op. De wereld is intussen veel complexer en
veeleisender geworden en op die sneltrein moeten ze zitten.
Veel oude mensen storen zich vaak aan de vrijpostigheid van
sommige jongeren maar weer anderen zullen hen daarom benijden
of bewonderen.
Wat op het eerste zicht onbeleefd en onbeheerst lijkt, kan je
uiteindelijk duiden als een assertieve opstelling. En assertiviteit is
helemaal geen agressiviteit.
... (1/3)

59

...
Toen ik ooit een training assertiviteit volgde, viel het me op hoeveel
gepensioneerden zich ook hadden ingeschreven. Op de vraag
waarom ze deze training wilden volgen, kwamen openhartige
motivaties als:
*
Ik functioneerde nooit goed in mijn job waar overleg en teamwork
belangrijk waren en ik heb dit zo gemist dat ik het nu voor mezelf
wat wil inhalen nu ik op pensioen ben.
*
Ik keek altijd al op naar mensen die goed in hun vel zitten en met
zichzelf voor de dag durven komen.
Bij sommige ouderen begint het te dagen:
Het is oké om op je strepen te staan.
Zeg niet 'ja' als je 'nee' bedoelt of je wint of je leert ervan.
Wat hebben mensen van toen en ooit, het gemist om te leren
communiceren en argumenteren om te mogen verschillen
van mening. Om zichzelf te mogen zijn. Voluit!
In naam van de lieve vrede en het fatsoen, leerden ze hun lippen te
verzegelen. “Wat gaan de mensen zeggen?”, was een veelgehoorde
verwittiging.
Als die plooi er diep ingestreken zit, en ze zien tegelijk hoe ze
anders hadden kunnen zijn, hoe ze vollere en mildere mensen
hadden kunnen zijn, kan dat leiden tot verbittering en
vervreemding of afzondering. Soms zijn ze boos op de hele wereld.
Of er werden pas op een sterfbed dingen gezegd die er toe doen,
die iets uitklaren of afronden, iets gladstrijken, iets prijs geven.
... (2/3)
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...
Ik werd mij al zoekend naar woorden, meer bewust van dat grote
onvermogen, die onwennigheid, halsstarrigheid die eigen is aan
velen en daarom wil ik eindigen met een reflectie die er bij
aansluit:
Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld is
en wat wordt bedoeld en niet gezegd wordt
daartussen gaat de meeste liefde verloren."
(3/3)
(L.DC., 66 jaar)

"Onderschat hen niet… die eeuwige studenten.
Drie weken nadat ik al mijn foto’s had ingediend bij een lokale
zaak, bekeek ik het resultaat. Een gaaf album met foto’s voorzien
van commentaren, duiding en wat humoristische anekdotes. Alleen,
mijn foto’s waren niet allemaal van topniveau. Toch was ik
tevreden omdat de tussenpersoon alles vakkundig gedrukt en
geschikt had. De rest was mijn verantwoordelijkheid.
Ik wist dat ik nog veel te leren had. Sinds ik op pensioen ben, heb ik
tijd zat. Dat hoor je niet zo vaak uit de mond van senioren. Ze willen
vanuit een trots zichzelf niet neerzetten alsof ze worstelen met het
beruchte zwarte gat. Ze hebben het in plaats daarvan altijd druk
druk druk (tuurlijk hebben ze het druk want alles gaat ook véél
trager).
Ik schreef me in - kwestie van dat gat wat kleur te geven- in een
school voor volwassenen om mij te laten kennismaken met de
digitale wereld. Ik stelde vast dat ik één van de jongsten was onder
de cursisten en dat gaf me al een gevoel van lichte superioriteit.
Tussen al die oma’s en opa’s hoefde ik me zeker niet te schamen
voor wat ik nog maar kon of nog niet onder de knie had. Misschien
zou ik met hen geduld moeten hebben. Trager als ze zijn. Niet zo
vlot met de vingers.
... (1/2)
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...
Ik zou alles ook wel vlugger absorberen dan hen. Misschien zou ik
af en toe links en rechts wat moeten helpen. Het was een
verademing te zien hoe de jonge leerkracht met geduld en drive ons
stap per stap introduceerde in die mysterieuze wereld.
Hier stond de student centraal met zijn noden, zijn uitgangspunt,
zijn tempo en dat beviel me. Geen minuut verveelde ik me
Nooit eerder had ik zoveel goesting om bij te leren. Wie een vraag
stelde of een tussenkomst deed die wat stupide of simpel was,
werd respectvol behandeld. “Interessante vraag”, gaf de lesgeefster
aan of: ”Goed gezien”. En omdat iedereen naar zo’n lofbetuiging
viste, gonsde het er spoedig van de wisselwerking. Wie de eerste
'domme' vraag had gesteld, zorgde ook voor het intreden van de
dooi. 'Wat heb ik te verliezen?' werd niet uitdrukkelijk gezegd maar
was de onderliggende drijfveer. Vorige week toonde Agnes die
naast me zat, een fotoalbum van het huwelijk van haar kleinzoon.
Vast van Albelli dacht ik, gezien de perfectie waarmee hij was
gemaakt. "Nee!", riep Agnes. "Hier gemaakt!". Hoezo hier? Hier is
toch geen drukkerij? "Ik heb dit album hier leren maken, nadat ik
hier heb leren fotograferen. Vervolgens in een andere cursus van
alles bijgeleerd over 'doe meer met je foto’s'. Ik ben al 2 jaren hier
bezig. Begonnen toen ik 80 werd. Nu of nooit, dacht ik toen.". Ik
gaapte haar vol ongeloof aan. Louis, die voor me zat, had een
jaarkalender gemaakt met voor elke maand een foto van zijn
kleinkinderen. Apart of samen. Elke week heeft hij in de les zo’n
exemplaar bij om fier te kunnen tonen aan anderen. Aan wie hem
nog niet gezien heeft. Hij straalt als hij hem bovenhaalt. "Volgend
jaar schrijf ik me hier opnieuw in", zegt hij. Benieuwd wat het
nieuwe cursusaanbod zal zijn. En ik? Ik wil hier ook terugkomen
voor andere dingen. Ik hoop dat mensen als Agnes en Louis me wat
zullen ondersteunen als het nodig is. Rolmodellen zijn ze voor me."
(2/2)
(L.DC., 66 jaar)
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"Ouderen hebben ook frisse ideeën. Alleen niet altijd het vermogen
en de goesting om die ideeën in een tendentieuze outfit te
verpakken. Het doet er niet toe. Hoewel ze wel het resultaat zijn
van zelfervaren tekorten, beperkingen en euvels. Goed doordacht
want ze hebben er lang op geknabbeld of er zelfs een rimpel van
gekregen, maar niet flashy naar buiten gebracht."
(L.DC., 66 jaar)

"Ons leven bestaat uit een reeks ogenblikken, waarvan elk in de
eeuwigheid valt en daar blijft gelijk wij het gemaakt hebben."

"Elke daad van de mens bereidt zijn toekomstig lot voor.
Hij zal zijn wat hij van zichzelf gemaakt heeft."

"De mensheid is als één mens die niet meer sterft en zich steeds
vervolmaakt."
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4. Wat zeggen anderen over '(G)ouder worden'?
Astrid Stockman geeft aan het initiatief '(G)ouder worden' te steunen
en roept anderen op om dit ook te doen. Het valt haar trouwens op
hoe mensen, eens ze 50+ zijn, omgebogen worden naar 'te duur'. En,
eens iemand 70+ is, de omgang naar deze mensen toe vooral
verkleuterd wordt. Indien haar grootmoeder - die als vrouw een eigen
zaak had in een tijd waarin dat écht niet evident was - nog zou leven,
dan zou ze duizend maal meer aan haar advies hebben, dan aan dat
van 'een 30-something serial entrepreneur-coach'. Voorts geeft ze ook
aan dat wij de tonnen ervaring en levenswijsheid van oudere mensen
onderschatten. Wij onderschatten en onderkennen de meerwaarde die
zij ons kunnen bieden in ons druk-druk-druk en prestatiegericht leven.
Zeker nu ons leven ineens onderbroken wordt door een crisis die onze
generatie nooit ervaren heeft. We zijn nu in het jaar 2020, maar een
onderstroom of filosofie en werkethiek blijft altijd dezelfde.
Prof. Dr. Christel Geerts ervaart dat levenswijsheid en ouder worden
met elkaar samengaan. In de media las ze een verhaal van een
appartemensgebouw in Oostende. Een vrouw vertelde over haar niet al
te rooskleurig leven en concludeerde: "Maar ik heb besloten om
gelukkig te zijn", en ze straalde ook op de foto. Deze getuigenis
maakte een indruk op Prof. Christel Geerts en bracht haar tot het
besluit dat je soms, ondanks alles, het er toch maar op moet wagen om
gelukkig te zijn. "C'est un choix."
Dr. Ine De Clerck, mede namens Prof. Dr. Patricia De Vriendt en
Karen Van de Putte, moedigt het project aan en ervaart dat
vergouden in plaats van vergrijzen zo nodig is in deze moeilijke tijden.
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5. Welke conclusies kunnen we momenteel trekken?
Huidige publicatie is een opstap. Deze inzendingen vormen slechts
een fractie van alle levensinzichten, -lessen, -kennis en -wijsheden die
(g)ouderen meedragen. De bekendheid van huidig initiatief is
momenteel nog niet wijdverspreid en heeft dus ook nog niet veel
(g)ouderen bereikt.
Verder kan er opgemerkt worden dat (g)ouderen heel wat gekende
levensspreuken hebben ingestuurd. Achter iedere spreuk zit
ongetwijfeld een heel verhaal verborgen. Het neerschrijven van zo een
verhaal is niet evident. Het is vaak door in dialoog te gaan met een
persoon, dat interessante reflecties naar boven komen. (G)ouderen
hebben dus nog veel meer in hun mars dan in dit document wordt
weergegeven. Laat deze publicatie een trigger zijn om die reflecties en
gedachten bekend te maken.
We kunnen als samenleving heel wat van (g)ouderen leren. Huidig
project levert echter niet alleen een win op voor de samenleving, maar
ook een belangrijke win voor de deelnemers zelf. Door bewust stil te
staan bij levenservaringen kan ook het zelfbeeld groeien. De
samenleving als geheel en ieder persoon als individu heeft trouwens
baat bij (geestelijke) gezondheidsbevordering. Het '(G)ouder worden'
project kan hier onder worden teruggebracht.

6. Wat is het vervolg?
Het project stopt hier niet, integendeel! Blijf levensinzichten, -lessen, kennis en -wijsheden naar charlotte.brys@chartoloog.be insturen. Heb
je geen e-mailadres? Vraag dan via 0499 43 72 03 het postadres. Zie je
het niet zitten om alles op papier te zetten, maar wil je graag een
persoonlijk gesprek? Klop dan gerust aan bij Charlotte Brys en vraag
naar de mogelijkheden.
Plan je als organisatie of vereniging graag, in samenwerking met
Charlotte Brys, een workshop in rond huidig project? Informeer dan
zeker ook naar de bestaande formules.
Heb je als partner interesse gekregen om mee te werken aan huidig
project? Geef dan ook zeker een seintje aan Charlotte Brys. Zo kan er
nagegaan worden hoe de wegen kunnen kruisen.
Samen bouwen we aan de (g)ouderentoekomst van morgen!
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7. Wie dient er absoluut bedankt te worden?
Deze publicatie had nooit tot stand kunnen komen zonder de steun
van talrijke personen en organisaties die alvast mee het project de
wereld instuurden en/of actief deelnamen. Daarom een grote
'dankjewel' aan:

Alle
(g)ouderen!

Mijn oma en papa voor de opname
van een promofilmpje

Mijn mama, als sparringpartner
voor deze publicatie
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