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De kunst van het leven in verschillende tijden 
 

Om een goed leven te leiden – een leven dat niet beheerst 
wordt door de opjuttende versnelling waardoor je jezelf 
voorbij rent – is het van belang om een goede relatie met ‘de 
tijd’ te hebben en te houden. 

 
Jan Baars 
 
Het leven laat zich niet denken zonder tijd en dat geldt ook voor de levenskunst. Zeker in een 
samenleving die onder grote tijdsdruk staat is het van groot belang om een goede relatie met ‘de tijd’ 
te hebben en te houden. Maar wat is dan ‘tijd’? ‘Tijd’ is geen aanwijsbaar ding zoals bijvoorbeeld een 
stoel, maar eerder een begrip als ‘natuur’ of ‘leven’, wat in alle benaderingen van de wereld altijd al 
verondersteld is en zich bovendien niet als geheel laat vatten. Er zijn verschillende benaderingen van 
‘tijd’ nodig om haar mogelijke betekenissen en diepten te ervaren.  
 
Tijd doet zich in eerste instantie aan ons voor als verandering – er is sinds mensenheugenis 
geprobeerd om orde en regelmaat in veranderingen te ontdekken zodat we de gang van zaken 
enigszins zouden kunnen voorspellen. Een belangrijke vorm daarvan is het in kaart brengen van zich 
herhalende processen in de natuur (zoals zonsop- en ondergang of de afwisseling van warme, 
vochtige en koude ‘tijden’); zowel in de ons omgevende natuur, als in de lichamelijkheid van de 
menselijke natuur (opgroeien, volgroeid zijn en afname van krachten).  
De behoefte aan voorspelling is verwant aan de behoefte aan beïnvloeding en de huidige omgang 
met tijd is daar sterk door gekleurd. Kalenders, agenda’s, overzichten van hetgeen gedaan moet 
worden in de komende jaren, maanden en weken (liefst vandaag nog), maken duidelijk dat tijd 
vooral in het teken staat van controle over de toekomst. Het denken over tijd is echter ook 
verbonden met de ervaring dat we veel gebeurtenissen niet kunnen beïnvloeden, ook al zijn ze 
voorspelbaar. In het zoeken naar een zinvolle plaats van mensen in dat onbeheersbare ‘geheel’ 
speelt de tijd een belangrijke rol als iets wat onophoudelijk en ongrijpbaar is en onze levens zowel 
markeert als te boven gaat. 
  
Tijd heeft dus meerdere dimensies. Ten eerste geven interpretaties van tijd mede betekenis aan de 
wereld waarbinnen menselijke levens zich afspelen en daarmee worden die levens ook betekenisvol 
gesitueerd en ingedeeld. Vroeger werd het menselijk leven meestal geduid als een onderdeel van de 
zich steeds weer herhalende natuur, bijvoorbeeld als een opeenvolging van verschillende, maar vrij 
statische levensfasen die onder invloed zouden staan van dominante planeten, zoals bij Ptolemaeus 
(87-115) nog het geval was. Op een vergelijkbare manier werden levensfasen afgeleid van de 
seizoenen, zoals zelfs nu nog wel eens wordt gesproken over de lente of de herfst van het leven.  
 
Ten tweede heeft tijd de functie van een meetinstrument. Vooral de tijdsmeting is verbonden met 
natuurlijke processen die niet door de mens te beïnvloeden zijn, zoals de regelmatige gang der 
planeten. Juist omdat deze niet door mensen beïnvloed kunnen worden zijn deze regelmatige 
bewegingen geschikt om de tijdsmeting te funderen: hier ontstaat de chronologische of 
chronometrische tijd. De atoomklokken en kwantumklokken die tegenwoordig onze klokkentijd 
definiëren zijn onvoorstelbaar precies geworden, maar nog steeds gefundeerd in natuurlijke 
processen, zoals atomaire vibraties. Daarmee is de chronometrische tijd ontwikkeld tot een steeds 
exacter en omvattender meetinstrument dat zowel nanoseconden (miljardste seconden) als 
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lichtjaren kan meten. In deze tijd kan alles, zelfs het begin van het universum gedateerd en qua duur 
gemeten worden. Een belangrijke voorwaarde van deze precisie is echter dat deze instrumentele 
opvatting van tijd een volkomen zin-leeg en abstract meetinstrument is geworden dat geheel is 
losgemaakt van elke kwalitatieve duiding van de werkelijkheden die het meet. 
 
De druk van de versnelling 
 
Voor zover het alleen om tijdsmeting gaat is er geen probleem; het is nuttig om bij experimenten 
precies te kunnen meten hoe lang bepaalde processen duren, om afspraken te kunnen maken op een 
bepaald tijdstip of te weten wanneer een trein vertrekt. Het wordt wat problematischer wanneer de 
meting van de tijd domeinen van het leven gaat domineren die gebaat zijn bij andere tijdsbegrippen. 
Aangezien tijdsmeting zich door haar kwantitatieve karakter gemakkelijk laat verbinden met andere 
berekeningen zoals kostencalculaties, ontstaan stellingen zoals “tijd is geld” of overtuigingen dat het 
goed is om alles zo snel mogelijk te doen in plaats van het vooral goed te doen. Het grote verhaal van 
de acceleratie dicteert dat veranderingen zich steeds sneller dienen te voltrekken en dat datgene wat 
vandaag het nieuwste is morgen al weer verouderd zal zijn. Op de markten van identiteitsgevoelige 
zaken als auto’s, computers, ‘smartphones’ en kleding wordt de veroudering van de eigen producten 
planmatig versneld. En op de aandelen markt worden de producenten afgerekend op de snelheid 
waarin ze concurrenten weten te af te troeven en als verouderd achter zich weten te laten.  
Tegen deze algemene culturele versnelling zijn de pleitbezorgers van de “slowness’ terecht in het 
geweer gekomen, maar ook hier heeft het zin om te onderscheiden waarover we het nu eigenlijk 
hebben. In een noodsituatie heeft het zin om zwaargewonden zo snel mogelijk naar een plek te 
brengen waar ze goed behandeld kunnen worden. Het probleem is dat we ons ook haasten of aan 
precieze tijdsbudgetten houden wanneer dat niet nodig is. En daarmee komen andere 
levensdomeinen (zorg, spel, een gesprek) waarin we kunnen ervaren dat er ook andere tijden 
bestaan, in het gedrang. 
 
Het culturele dictaat van de versnelling gaat aan de mensen niet voorbij: terwijl ze gemiddeld langer 
en gezonder leven, heten ze versneld te verouderen zodat ze al moeilijk te bemiddelen “oudere 
werknemers” genoemd worden wanneer ze ouder dan 40 jaar zijn. Dit noem ik in mijn boek ‘Het 
Nieuwe Ouder Worden’ de “Paradox van de Jongere Oudere”. Omdat mensen al zo snel “ouder” of 
“oud” worden genoemd, terwijl ze tegenwoordig gemiddeld zo lang leven, wordt het erg lastig om 
nog iets zinnigs te kunnen zeggen over ‘ouderen’ of de levensfase van het ouder worden, die twee of 
drie keer zo lang kan duren als de zgn. normale volwassenheid van ongeveer 18 tot 40/45 jaar.  
 
Leven in en met verschillende tijden 
 
Om een goed leven te leiden – in elk geval een leven dat niet beheerst wordt door de opjuttende 
versnelling waardoor je jezelf voorbij rent – is het van belang om zoveel mogelijk je leven te leiden. 
Een belangrijk onderdeel van de levenskunst van het ouder worden is het goed kunnen omgaan met 
verschillende vormen van tijd. Een paar daarvan bespreek ik kort: 
 
(1) Bij de rijkdom van het leven in de tijd hoort de ervaring van het juiste moment dat de Grieken kairos 
noemden. We weten uit de ervaring dat er momenten kunnen zijn waarop je iets moet doen of juist 
moet laten. Soms is er maar één moment waarop je iets kunt zeggen; als je het dan niet doet, kan het 
niet meer. Vaker is het wel mogelijk om iets wat je had willen zeggen alsnog recht te zetten, maar ook 
dan gaat het erom het juiste moment te vinden. En dat juiste moment, het kairos, kun je niet in je 
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agenda en op je horloge vinden; het hangt af van het (her)kennen van unieke momenten en hun 
mogelijkheden, in het contact met de personen waarom het gaat. Vaak is er de neiging om het belang 
van het ‘hier en nu’ samen te laten vallen met een eenzijdige concentratie op de eigen beleving, maar 
het ‘hier en nu’ wordt mede wordt gevormd door anderen (ook al zijn ze niet direct aanwezig). Ik kan 
mij dan ook niet kan laten vervangen door een ander of zonder ernstige gevolgen afwezig blijven in 
alle kwesties waarbij het ‘hier en nu’ op mij aankomt. Bovendien maken we niet zelf uit in welke 
situaties we onvervangbaar nodig zijn. We zijn immers juist van onvervangbare betekenis voor 
anderen. Omdat die anderen hun eigen tijdsperspectieven met zich meebrengen wordt het hier en nu 
verbonden met het verschillende voorstellingen van het verleden en de toekomst.  
 
(2) Er is ook een belangrijke samenhang tussen bepaalde handelingen, activiteiten of situaties enerzijds 
en de daarbij passende tijd anderzijds. Wanneer je ‘alle tijd” neemt voor een uitgebreid gesprek (een 
goede wandeling, een bezoek) kun je toch ervaren dat het gesprek op een gegeven moment rond is, 
zonder dat je van tevoren wist hoe lang het zou duren en zonder dat je daarmee ook wilt zeggen dat 
het gesprek met die persoon niet voortgezet zou kunnen worden. Zo is het ook met het drinken van 
een pint met vrienden of het genieten van een goede wandeling. In al deze gevallen kan natuurlijk 
achteraf de tijdsduur gemeten worden. Een wandeling kan 1 uur, 25 minuten en 20 seconden hebben 
geduurd maar dat zegt niets over de vraag of het een goede wandeling was. En wie gaat er op pad om 
een wandeling van die tijdsduur te maken?  
Als we met iemand een gesprek voeren of iemand ergens mee helpen, vormen deze handelingen een 
eigen tijdsorde. Het feit dat een goed gesprek één uur en vijfenveertig minuten heeft geduurd 
betekent niet dat goede gesprekken ‘in het algemeen’ in een uur en een kwartier (zo winnen we weer 
een half uur) kunnen plaatsvinden. Er zijn geen goede gesprekken ‘in het algemeen’; het kenmerk van 
een goed gesprek is juist dat het een bijzonder gesprek was. Daarom maakte het ook indruk. Achteraf 
bezien had het weliswaar een eigen opbouw en ontwikkeling: er was bijvoorbeeld een inleidende fase, 
een precisering van het probleem, een uitwisseling van visies, verheldering van misverstanden en een 
wederzijdse bemoediging. Het is typisch voor een instrumentele tijdscultuur om deze fasen uit elkaar 
te halen, ze een vaste tijdsduur toe te wijzen en in een schematische theorie verpakt als 
‘gespreksvoering’ te onderwijzen. Zo gaat precies datgene verloren waardoor het gesprek een goed 
gesprek werd.  
 
(3) Geheugens hebben hun eigen tijden, Ook hier worden de beperkingen van de chronometrische tijd 
duidelijk. De snelheid van specifieke geheugenfuncties kan worden gemeten, en gebeurtenissen 
kunnen worden gedateerd, maar ons persoonlijke en ons collectieve geheugen werken niet volgens de 
gemeten tijd. De gebeurtenissen die indruk op ons maken en die we ons graag herinneren of die we 
juist zouden willen vergeten houden zich niet aan de gemeten tijd. Gebeurtenissen van 50 jaar of 
langer geleden kunnen ons helderder voor de geest staan dan iets wat vorige maand gebeurde. 
Datering en tijdsmeting kunnen helpen om ordening aan te brengen, maar dat wil niet zeggen dat onze 
herinneringen ordelijk in historische volgorde worden opgeslagen. 
 
De chronometrische tijd maakt het weliswaar mogelijk om vast te stellen dat bijvoorbeeld Seneca bijna 
2000 jaar geleden leefde en hoe lang hij leefde, maar biedt geen mogelijkheden om ons te laten 
begrijpen hoe en waarom zijn gedachten ons nu nog kunnen aanspreken. Dat heeft vooral te maken 
met datgene wat ons in het nu bezighoudt; een heden dat uitreikt naar het verleden, bijvoorbeeld om 
antwoorden te vinden op uitdagingen van de toekomst.  
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Vereindiging en levenskunst 
 
We beginnen onvermijdelijk in een specifieke situatie aan het leven: met dit lichaam, met deze 
opvoeders, op deze plaats, in dit land, in deze historische periode enzovoort. Deze specifieke 
gebeurtenis heeft grote gevolgen voor het verdere leven. En in dat verdere leven blijven we steeds in 
specifieke, eindige situaties: als we hier zijn, kunnen we niet tegelijkertijd op andere plaatsen zijn, als 
we deze studie of dit beroep kiezen, opent dit allerlei mogelijkheden, maar er is ook verlies van de 
mogelijkheid om de vele andere studies te volgen of beroepen uit te oefenen die waarschijnlijk ook 
interessant zouden zijn. En hetzelfde geldt voor partners, vriendschappen of reizen. In de cultuur van 
de acceleratie gaat de aandacht uit naar het inhalen van mogelijkheden die verloren dreigen te gaan 
en soms is dat zinvol. Maar wanneer er iets van die andere mogelijkheden wordt gekozen sluiten zich 
tegelijkertijd talloze andere. Uiteindelijk gaat het er dus om, datgene wat zich voordoet in je leven in 
zijn uniciteit te ervaren en te verdiepen. 
 
Deze feitelijke uniciteit en vereindiging van het leven vraagt om een antwoord waarin dit unieke 
leven zin krijgt, waarin de specifieke betekenis van de ontmoetingen, gebeurtenissen en handelingen 
zoveel mogelijk tot hun recht komen. Het is natuurlijk mogelijk om onverschillig of cynisch te blijven 
ten opzichte van de specifieke kwaliteiten van bijzondere situaties of personen en het leven door die 
bril te blijven zien. Dan worden die onverschilligheid of dat cynisme bepalend voor de wijze waarop 
het leven geleefd wordt; er is geen objectief experiment mogelijk waarbij de tijd wordt stilgezet. We 
kunnen ons niet aan het leven onttrekken. Het gaat erom dat het leven niet aan ons voorbijgaat, 
maar dat we erbij betrokken blijven vanuit het besef dat de eindigheid niet betekent dat het leven 
slechts kortstondige schijn is. Integendeel, het leven gaat voorbij en is juist daarom van het grootste 
belang. De levenskunst van het ouder worden vraagt dus ook om te kunnen gaan met de eindigheid 
die ook aan de verschillende vormen van tijd hun uiteindelijke diepte geeft. Ook hier hebben we niet 
veel aan de chronometrische tijd want die is abstract en onverschillig tegenover het eindige leven en 
meet even gemakkelijk nanoseconden als miljarden jaren. 
  
Het besef in een eindige tijd te leven heeft wel de dood van jezelf en anderen als laatste horizon 
maar de betekenis van de dood moet worden gezocht in het leven. Michel de Montaigne (1533-
1592) bracht met kracht naar voren dat de doodsangst geen enkele zin heeft, want angst heeft alleen 
zin als je datgene waarvoor je angstig bent kunt vermijden. De dood, daarentegen, is onvermijdelijk 
dus je kunt er maar beter vanuit gaan dat elk moment je laatste kan zijn. Paradoxaal genoeg opent 
juist dit besef het leven. De essentie van de eindigheid is niet de dood maar de verdieping van het 
unieke, voorbijgaande en veranderlijke leven. Om dit leven ten volle te kunnen ervaren is het nodig 
om je te verbinden met het nú; zoveel mogelijk in te gaan op datgene wat zich nu voordoet aan 
mogelijkheden van ervaren en handelen.  
 
De onzekerheid en onvoorspelbaarheid van cruciale levenssituaties als lijden, verlies, geluk en 
vervulling zijn eigen aan het menselijk leven in alle fasen. Misschien zou ouder worden ook van belang 
kunnen zijn als leerproces om hiermee enigszins om te leren gaan, omdat alleen op die manier het 
leven werkelijk geleefd kan worden. Alleen door de onzekerheden van het leven te aanvaarden kan 
ook de waarde ervan worden ervaren. Een belangrijke vraag is daarbij hoe zodanig met deze 
onbeheersbaarheid kan worden omgegaan dat ze verbindend werkt tussen mensen. De onzekerheid 
treft ieder mens, zonder dat leeftijdsgrenzen veiligheid bieden. Ze hoort bij de intermenselijke conditie 
die haar kwaliteit - of het gebrek daaraan - laat zien in de manier waarop er met kwetsbaarheid wordt 
omgegaan. Het gaat hier niet om uitwendige, oplosbare problemen die een probleemloze normaliteit 
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verstoren. De hachelijkheid van het kwetsbare bestaan kan zich voor iedereen onverwachts 
manifesteren.  
 
Ervaringen van kwetsbaarheid zijn mogelijk ook grenservaringen die tot cruciale inzichten kunnen 
leiden. Een inspirerend perspectief voor ouder worden dat ik hieraan ontleen is dat van een 
toenemende reflexieve sensitiviteit. Een sensitiviteit die ook blijkt uit het vermogen om 
oppervlakkigheid en schone schijn te onderscheiden van hetgeen werkelijk van belang is. Hetgeen niet 
wil zeggen dat dit ‘verstand’ als vanzelf ‘met de jaren komt’, zoals het spreekwoord zegt; de 
kwetsbaarheid van het menselijk leven impliceert ook dat dit juist niet het geval is. Misschien kan het 
proces van ouder worden ons inspireren als mogelijkheid van een toenemend besef van de waarde en 
waardigheid van het kwetsbare en voorbijgaande menselijke leven, juist in zijn alledaagse en 
schijnbaar doodgewone momenten. Het klassieke beeld voor dit ontwikkelingsproces is de uil van 
Minerva: de vogel met de grote verbaasde ogen die het best zien waar het licht niet te fel is en die 
daarom pas uitvliegt als de avond valt. Toenemende kwetsbaarheid is dus slechts een deel van het 
verhaal over ouder worden, het andere deel gaat over toenemende ervaringsrijkdom. 
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Jan Baars 
 
Voor het gesprek met Jan Baars reisde ik voor de tweede keer in korte tijd naar Haarlem, waar Jan 
Baars sinds enige tijd woont. Prof.dr. Jan Baars is bijzonder hoogleraar interpretatieve gerontologie 
aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds 1986 houdt hij zich bezig met vraagstukken die met 
menselijk ouder worden te maken hebben en met name met de vooroordelen, boodschappen en 
beelden die bij onderzoeken of beleid impliciet worden meegeleverd. En natuurlijk met de betekenis 
die dit proces heeft voor degenen die ‘ouderen’ worden genoemd. Vandaar de benaming 
Interpretatieve Gerontologie. Hij schreef hierover meerdere boeken, waaronder in 2006: Het nieuwe 
ouder worden en in 2010: De kunst van het ouder worden (samen met Joep Dohmen). Zijn meest 
recente boek (2012) heeft als titel: Aging and the Art of Living. Van 1995 tot 2012 was hij tevens 
werkzaam aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg, met als leeropdracht ‘Filosofie 
van de mens- en maatschappijwetenschappen’. 
 
Jouw bijdrage heeft als titel: De kunst van het leven in verschillende tijden. Je belicht daarin de 
verschillende aspecten van het verschijnsel ’tijd’ en de betekenis daarvan in het kader van de 
levenskunst. Voordat we daarop ingaan, wil ik graag eerst even stil staan bij jouw ‘niet-
afscheidsrede’. Je zou, zo begrijp ik, eigenlijk met pensioen (moeten) gaan, omdat je dit jaar 65 
bent geworden. Maar je blijft desondanks als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit 
voor Humanistiek. Je gaat dus niet met pensioen? 

Voor mij is hier sprake van een bepaalde ambivalentie, die in het Nederlands moeilijk uit te drukken 
is. Ik spreek in dit verband van ‘non retirement’. Ik ga niet met retirement, dat wil zeggen ik trek me 
niet terug uit mijn activiteiten. Maar ik ga wel met pensioen, in de zin dat mijn inkomen voortaan 
afkomstig is uit mijn pensioen. Dit is volgens mij een optie die we in Nederland nader zouden moeten 
verkennen. Ik vind het van groot belang dat mensen met behoud van hun pensioen toch actief 
kunnen blijven in de samenleving.  Waar ik mij tegen verzet, is dat mensen vaak al ruim voordat ze 65 
worden afgeschreven worden. En ik vind het kwalijk dat mensen zodra ze 65 zijn helemaal 
gedwongen worden te stoppen met werken. We zouden moeten zoeken naar mogelijkheden om 
hiermee veel flexibeler om te gaan. Sommige mensen kunnen na hun 65e nog lange tijd doorwerken. 
Terwijl anderen misschien al veel eerder opgebrand zijn. Denk aan mensen in zware beroepen. Op dit 
moment laat de CAO het niet toe dat ik doorga met mijn werk na mijn 65e. Ik heb in de VS vele 
inspirerende zeventigers en tachtigers als collega, terwijl mijn Europese collega’s hun onderzoek 
beginnen af te bouwen als ze 55 of 60 zijn geworden. Nu ik zelf de 65-jarige leeftijd heb bereikt zie ik 
hoe absurd dat is. Mijn werk begint juist de laatste jaren vruchten af te werpen en ik hoop dat dit 
nog lang door kan gaan. Wat ik hier schets geldt niet alleen voor de universitaire wereld, maar ook 
voor andere maatschappelijke sectoren, zoals het bedrijfsleven.  

Je onderscheidt in jouw bijdrage twee functies van de tijd: een meer kwalitatieve functie, die 
vooral met zingeving en betekenis te maken heeft. En een voornamelijk kwantitatieve functie: de 
tijd als meetinstrument. En vervolgens constateer je dat deze laatste functie in toenemende mate 
ons leven is gaan domineren. In combinatie met andere berekeningen zoals kostencalculaties 
ontstaat dan een beweging van een voortdurende ‘versnelling’. Een van de gevolgen hiervan is, dat 



7 
 

de veroudering van de eigen producten planmatig wordt versneld. Ik neem aan dat de recente 
lancering van de iPhone5 in jouw optiek hiervan een  goed voorbeeld vormt?  

Dat is het precies. Je ziet dit in de hele productie, maar wat denk je van de mode? Het punt is dat 
onze hele economie, onze hele samenleving in toenemende mate hierop gebaseerd is. Het is in dit 
verband van belang om te onderkennen dat de chronometrische tijd volstrekt inhoudsloos , volledig 
abstract is. Wat deze chronometrische tijd nodig heeft zijn verhalen, narratieven. Wij draaien de zaak 
echter vaak om en vinden dan het kwantitatieve karakter belangrijker dan de inhoud van het verhaal.  
Iets als ‘leeftijd’ is bijvoorbeeld kwantitatief heel goed te meten. Dat zegt echter niets. Zelfs een 
maximale leeftijd (op dit moment 122 jaar) zegt weinig. Er gaat onvermijdelijk iemand ouder worden 
en dan is de norm doorbroken.  Een ander voorbeeld is ‘groei’. Alles moet sneller, we moeten 
voortdurend vernieuwen etc. Met als oogmerk een toename van de economische groei. Maar deze 
groei is strijdig met het verhaal van de eindigheid. Van de wereld, van onze natuurlijke hulpbronnen, 
maar zeker ook van de mens.    

Die versnelling vertaalt zich ook in een ‘maatschappelijke veroudering’, waardoor mensen 10 – 15 
jaar eerder als oudere worden beschouwd. Op de arbeidsmarkt is zelfs een 40+er al een ‘oudere 
werknemer’. Terwijl er tegelijkertijd op het gebied van de lichamelijke veroudering een vertraging 
lijkt op te treden. Daardoor ontstaat er een buitengewoon lang proces van ‘ouder worden’, zonder 
daar overigens enige betekenis aan te hebben gegeven. Elders schrijf je: Deze culturele leegte rond 
goed ouder worden wordt momenteel vooral gevuld met het streven om jong te willen blijven. Dit 
leidt tot wat jij noemt: ‘De Paradox van de Steeds Jongere Oudere’. Wil je dat nader toelichten? 
 
Eigenlijk gaat het om twee paradoxen. De eerste is: langer leven, maar eerder oud gevonden worden. 
De omslag naar deze nieuwe manier van kijken naar ouderdom voltrekt zich in de tachtiger jaren. In 
deze tijd ontstaat door de opkomst van de VUT het fenomeen ‘50-plussers’.  Voor werkgevers 
betekent dit dat ze vaak al niet meer in hun werknemers investeren als deze 40 jaar oud zijn.  En de 
tweede is: langer leven, maar jong willen blijven. Dit zijn de twee paradoxen van de (steeds) jongere 
oudere. Deze twee hangen natuurlijk samen. Als je langer leeft, maar steeds eerder oud wordt 
gevonden ontstaat juist de behoefte om te roepen dat je niet oud bent.  De cosmetische industrie 
speelt daar vervolgens handig op in en zo ontstaat er een cultuur van toch vooral jong willen blijven.  
Nog even over de ‘culturele leegte’. Wij hebben inderdaad niet echt een beeld van wat het betekent 
om veel ouder te worden. De boeken die we hierover hebben gaan vooral over langer leven. Maar 
niet over het feit dat je met het ouder worden ook kwetsbaarder wordt. En dat tegelijkertijd je 
ervaring en geestelijke rijkdom kan toenemen. Hierover hoor je weinig, ook niet in de politiek.  
De acceleratieversnelling die we zien leidt verder tot het inkrimpen van tijdshorizons. In de politiek, 
maar ook op de beurs en in het management.  Jaarcijfers worden kwartaalcijfers en kwartaalcijfers 
zijn steeds vaker maandcijfers geworden. Het nieuws van een week geleden is alweer achterhaald en 
wat er een maand geleden in de actualiteit speelde kunnen we ons nauwelijks meer herinneren. 
   
Een belangrijk onderdeel van de levenskunst van het ouder worden is niet alleen het kunnen leven 
in en met verschillende vormen van tijd, zo schrijf je, maar ook met de eindigheid die daaraan de 
uiteindelijke diepte geeft. De essentie van deze eindigheid is niet de dood, maar de verdieping van 
het unieke, voorbijgaande en veranderlijke leven. Wat bedoel je hiermee? 



8 
 

Er zijn meerdere kanten aan de dood. Twee ervan wil ik er hier even uitlichten. De ene is dat wij 
hechten aan het leven en daarom bestrijden we de dood. Anderzijds is de dood soms ook welkom, 
bijvoorbeeld in een situatie van uitzichtloos lijden. De dood is altijd een instantie die datgene wat er 
op dit moment gebeurt buitengewoon belangrijk maakt. Je kunt het leven namelijk niet herhalen. De 
eindigheid van het leven is een eindigheid die zich elke dag herhaalt. Wat ik bedoel met 
‘vereindiging’ is dat je leeft met een eindigheid die niet gelijk gesteld mag worden met sterfelijkheid. 
Eindigheid is de eindigheid van elke situatie, van elke dag. Als er geen dood was, zou er ook geen 
eindigheid van elke dag zijn.  Je zou dan immers alles kunnen herhalen, zonder enige beperking.  Er 
zou dan niets meer op het spel staan. Doordat de dood er is, komt het op elke dag aan. Ook hier 
speelt de acceleratie een rol. Deze haalt je namelijk weg van de situatie en daarmee uit de diepte, de 
eindigheid van het leven. De acceleratie stuwt ons op in de richting van steeds meer en berooft ons 
daarmee van het bijzondere van de situatie waarin we ons bevinden. Ook als we tweehonderd jaar 
zouden worden, dan is ons leven nog steeds eindig. Als we ons dat niet realiseren lopen we het risico 
dat we ons leven vergooien. 

Je schrijft dat om het leven ten volle te kunnen ervaren het nodig is om je te verbinden met het nú; 
zoveel mogelijk in te gaan op datgene wat zich nu voordoet aan mogelijkheden van ervaren en 
handelen.  Is dat wat je bedoelt met je leven zoveel mogelijk te leiden? Tegen de opjuttende 
versnelling waardoor je jezelf voorbij rent. 

Waar het om gaat is zoveel mogelijk het stuur in eigen hand te houden. Bij veel zaken kan dat niet, 
maar daar waar dat wel het geval is zou je dat ook moeten doen. En je niet laten opjutten door 
allerlei verhalen van anderen. Sturen betekent vanuit een zeker (zelf)bewustzijn je leven leiden. 
Probeer bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van leven. Belangrijk daarbij in mijn optie is 
dat je op een goede manier probeert om te gaan met de verschillende tijden. Er zijn domeinen die 
om een andere benadering vragen dan de chronometrische tijd. Open staan voor het onverwachte 
biedt vaak nieuwe, interessante mogelijkheden. 

Een ander aspect waarop je de nadruk legt, is de uniciteit van ons leven, Je schrijft: Uiteindelijk 
gaat het er dus om, datgene wat zich voordoet in je leven in zijn uniciteit te ervaren en te 
verdiepen. Daarbij is van belang dat de specifieke betekenis van de ontmoetingen, gebeurtenissen 
en handelingen zoveel mogelijk tot hun recht komt. Kun je dit wat meer verduidelijken? 

Probeer de dingen te laten zijn, ze tot hun recht te laten komen.  

Iets verderop schrijf je dat we ervoor moeten zorgen dat we bij ons leven betrokken blijven, vanuit 
het besef dat (de) eindigheid niet betekent dat het leven slechts kortstondige schijn is. Integendeel, 
zo is je stelling, het leven gaat voorbij en is juist daarom van het grootste belang. Bedoel je 
hiermee dat ons leven kostbaar is, omdat het slechts tijdelijk is?   

Het is inderdaad die tijdelijkheid, die de verdieping, het kostbare, geeft. We moeten daar dan wel 
proberen op in te spelen. Veel mensen denken: als … dan … Als ik maar eenmaal met pensioen ben of 
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als de kinderen maar eenmaal de deur uit zijn. Het motto zou echter moeten zijn: leef vandaag. Maar 
wel vanuit een verantwoordelijkheid voor het verleden en naar de toekomst. 

Aan het einde van je bijdrage heb je het over een inspirerend perspectief voor het ouder worden 
van ‘een toenemende reflexieve sensitiviteit’. Deze ontstaat niet vanzelf, schrijf je. Is dit ook een 
aandachtspunt in het kader van de levenskunst?   

Reflexieve sensitiviteit is een middenweg tussen ofwel het vereren van de rationaliteit of de emoties 
die prevaleren. Het gaat bovendien om de situatie en niet om iets abstracts. We moeten daarbij een 
nieuwe definitie van ‘wijsheid’ hanteren. Nadenken over wat er gebeurt vanuit een gezichtspunt dat 
niet alleen voor jezelf van belang is maar ook voor jongeren. Wijsheid is dan bijvoorbeeld vanuit een 
lange termijn perspectief het diepteperspectief van veranderingen kunnen zien. In plaats van de 
waan van de dag of allerlei schijnveranderingen. 

 

Uit: Levenskunst à carte (2013), door Joep Wijsbek (red.). Uitgeverij Quist, Leidschendam. 
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