
14 november 1990

Beste Tom,

Je vraagr orn tijdens je vrindelijk gastheerschap op l5
november ten Mussenhofs, een onderverp aan te snijden
dat eens niet direct betrekkj_ng had op koetjes en katf-jes, overviel me.
Er flitst bi j zo'rt overval van a11es door je heen:
Wie ben ik dan we1 dat ik een niet a1 te controversi-
ee1 onderwerp zou kunnen aanreiken? Een onderwerp dat
door a1le aanwezig.en ook a1s de moeite waard wordt er-
varen? A1s je namelijk eens nagaat hoe die 14 voqels in
1938 klasgenoten werden, en daarbij bedenkt hoe divers -18 jaar daarvóór hun 14 nesten er hebben uitgezien en
hoe in de daaropvolgende decennia hun pluimageÈ zt)rt
volgroeid, verkleurd en gedeelteli jk zLJn uiLgeva11en...
Als je dat eens rustig overdenkt, lijkt het vóoralsnog
nauwelijks mogelijX om een, voor eenieder, boeiend on-
derwerp aan te dragen!
Je vraag overviel me; er flitst bij zo'n vraag van a1-
les door je heen:
Accoordp v€ ztjn a11en per definitie alpha-geschooldl
maar uit de aard van velerlei omstandigheden waren/z:-1n
we lang niet a11en zo specifiek filosofisch en beschou-
wend aangelegd. En zel,.er niet zodanig dat Ma::iet.s en
jouw gasten juist met mijn inbreng een plezierig 1-ra1f
uurtje beleven!
Bij je overvallende vraag flitste er van alles door me
heen:
Bijvoorbeeld jij Tom, hoort zeker tot de meer contem-
platieven binnen ons groepje. IÍaar ztL dat groepje weI
te wachten op een (zwaar)gewichtige avond? Of ver-
wacht men daarentegen een licht-voetig samenzijn? Of
wacht men op een gezellig onderonsje? Of toch - leve de
Bourgondiërs - verwacht men een epicuristisch festijn?
Of... nou ja vul zel-f de alternatieven maar in...
Ik vind dat best r^re1 moeili jk om daarbi j het voortouw
te nemen! Nee, niet zozeer individueel en persoonlijk
ten opzichte van PierPiet of TheorTom of anderen, nee
dat niet, maar we1 ten opzichte van de groep-als-geheel!
Bi j zo'yt overval flitsen er verschiJ.lende onder.werpen
door je heen:
Iets uit je leven. Uit je ervaring. Iets r,rat je hebt
meegemaakt en wat je tot nadenken en (be)oordelen heeft
gebracht. Iets waar je je k1ísqenoten nu ook aéét-geno-
ten van wilt maken...Ik vind dat best we1 moeilijk Tom.
ïk hoor-
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fk hoor je a1 riposteren: Ji j?" 'Je .kunttoch makkeli jk

iets vertellen over je werk én froe je maatschappelijk
naar beneden g"l'.ri^"íd bent en wat je daarbi j nent mee-

gemaakl en noË i"-,tot'* 1i:h hield en of je dat nog ge-

louterd heeft "í ho" je dat verwerkt hebt'

Och, weet je Tom, je werk verliezenl daar word je be-
paald niet vroliix-trat'' ,In mi jn geval:- verlies van werk

- van bedriSr.---í"t' kapitaal I vàn macht ' 
gezag' staLus

_ van inkomen - van ,eót kleine genoegens die het leven
zo vaak worthwhile maken - vertiós van contact met 25O

medewer]<ers r en een veelvoud daarvan aan relaties in
binnen-enbuitenland-zo'Í\verliesstemttotpeinzen'
En aIs je dan peinst, dan ontdek je dat ons a11emaal

we1 eens iets i,yordt afgepakt. Het is een goed ding.om
ons relatiweringsvermogen daarbij niet uit 't oog Le

verliezen:
Materiële zaken kwijt raken Tom is rottig; neem bijvoor-
beeld de slachtoffers van de veel voorkoi-rende (zg' klei-
ne)criminaliteit.Hunervaringenlerenons,datjezel-f
slachtofr". *à"L ztjn geweest om Le beseffen wat voor
traumarische";;;.i;é., ói" criminaliteit bij slachtoffers
kan hebben. eón noimaal ontwikkeld empathisch vermogen

blijkt voor dat besef veeIal onvoldoende'
Maar denk ,,r."i materiëte zaken ook eens aan het kwijt-
raken van immaterië1e zaken en genoegens of aan het ver-
lies van abstracte zaken zoals Éet verlies van veiliq-
heid, zekerheid, geborgenheidl verlies van erkenningr
waarderingl aPPlaus'
Nog andere verliezen'
fk dacht dat hierboven aangehaaldeverliezen toch alle
maal nog ma)<keli jker te verwerken zL)n dan verlies van

gezondheid. Neem een paar knieën of longen die niet meer

doen waL ze deden'
Het verl:-"= iu"-gezonoheid rom is wellicht op den duur

schrijnender à..r-r"rlies van aI1erlei materiëIe zaken.

Blijft tenslotte een alles-overheersend verlies over
en dat ma9, ook a1 is 't peninef' 11"t onvermeld blij-
ven, zeker niet onder UeviinOe ex-klasgenoten - en dat
is het verlies van geliefden'
zt.t|^ een verii"À-ir-iàrr.ijnender- en ingrijpender dan

de incidenteie t erriezen óie ix hierboven schetste'
zo korL na íà-""ó"u["= lijkt het me ,niet passend om te
gaan zeuren over datgene íat ix xvijtraakte' Nee Tom" '
wanavond liever niet gekozen voor het onderwerp "verlies"

of misschien tóch:
Wat dacht je van (hoe dacht je over) "het verlies van
je jeugd"?
í"n-il< iets schri jven over "ouder worden"?
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OUDER WORDEN
De ouder wordende mens heeft geen energie genoeg om te
werken, hij of zí) kan dus maar beter eens nadenken over
zt)n of fraàr teven. Naar ik meen noemen ze dat filosofe-
,"í. op mijn leeftijd mag ik graag passief op de tribu-
ne zitten Ín stede ían in ae hitte van de schijnr^rerpers
"strugglend" in de ring te staan'
A1s iX op mijn leven terugkijX zie ik mezelf zoekend,
struikelènd, tastend en volop fouten makend in de weer.
Ik wil dat graag vergelijXen met een avontuur dat iX
onderging toen ikren famillervoor de 40e maal onze
Lià"ró"g vierde (óverigens meer een verdienste van mijn
Sophie ó-., .rr., *ij). Het was in Ruurlo en we bezochten
a1àaar een immense doolhof-tuin.
Net als in je leven kom je daar telkenmale op een dood-

=po.r, uit. óat ontdek je natuurlijk'te 1aat. Paden die
jà eerder,/vroeger had Èetreden bleken faliekant foutr te
íiin en dood tó 1open. Ewenals j-n je levensloop moesten
plínnen worden bijgesteld; moesten vooroordelen worden
ilerzien; moeste., íiAro"tinatiesr op het goede Rolduc in-
gebeiteid, worden uitgepoetst of met harde hand worden
weggeschuurd.
Oe-íreg door de doolhof leer je alleen kennen door st'eeds
verdei te dwalen en te zoeken en de doodlopende wegen te
elimineren. A1s je niet kunt dwalen loop je vast. Net
als de paus die i**ers ook niet kan dwalen en slechts
ongecontroleerde macht wit'lxan uitoefenen' Kan dat
noó anno 1990? elijxbaar wel! Maar hoe lang nog?

Het leuke van ouder worden is, dat het \Íanzelf gaat: Je
hoeft je er niet voor in te spannen en er is geen diplo-
*"-r""í nodig. Er is ook niet de minste haast bij. En

nog mooier iÉ dat je er geen schuld aan hebt. Het kan
je niet verweten worden. En nog eens iets: het gaat
vanzelf over. ook a1 zo gemakkelijk'
Het gaat vanzelf over en... er is geen kunst aan. Het
kenmerkende van ,,kunst" is dat het nooit lukt! Immers:
A1s het altijd lukt, is er geen kunst meer aan'
Nog eens: Ouàer worden gaat vanzelf en het gaat vanzelf
over! Gemak zaL,

's Is ook niet meer verplicht:
Was ouderdonrs - euthanasie vroeger beladen met hel en
verdoemenis, Nu hoor je gewoon 's morgens bij het aan-
kleden op de radio eeÀ mevrouw vertellen:"Ik ben al ja-
ren tid van de euthanasie, want a1s er iets met mij qe-
beurt wi1 iX niet dat er iets met mij gebeurt". Maar
een tegenstandster riep: "Euthanasie? - Mij niet gezien,
je xunÉ nog lang genoeg dood zi1n" '
Àr= je nog even wacht gaat een of andere goeroe er een
semj-nar over opzetten. Ik hoor zo' n man a1 tegen zt)\
cursisten zeggen: "Let go"à op want ik doe het maar één
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keer voor". Later blijkt het dan toch twee keer te zijnnamelijx oe eerste 6n de laatste keer; ook goeroens
moeten bij het ouder worden we1 op hun schróden terug-
komen. Ook zij kunnen nog dwalen!
Kamer en kabinet zijn er ondertussen nog niet geheel
uit; terwijl de oplossing toch zo simper i=: Zé moetengewoon op het VRAGEN om euthanasie de doodstraf zetten.
Dan is iedereen tevreden.
owerigens is ook het leuke van ouder worden dat hetnieuw is. .fe doet het voor het eerst. ouwer is nieuw.Harstikke modern en turbo-trendy. De meesten doen hettegnwoordig. oud is 'ir-rrr. And not out. our,rer is nieuw,je doet het voor 't eerst maar ook voor ,t laatst. Jemoet het dus we1 meteen goed doen.
Weet je wat ook leuk is van ouder worden Tom?...Dat het a1lemaa1 om je heen nieuw wordt. À11emaa1 ver-anderingen om je heen, allemaal nieuw! wie daar 1o1 i,heeft is vitaal gebleven en wie daar de pest in heeftis een hypochonder.
zo is het nieuwe van ouder worden dat er plots niets
meer hoeft. Je hoeft niet meer te scoren. Je hoeft nietmeer de eerste te zijn en ook niet meer de beste. Ge-woon de eerste-de-beste is ruim voldoende.
En het gaat arlemaal zo gemakkelijk: Jong brijven luktnooit, ouder worden gaat vanzelf.
o ja... En het komt zo plotseling; of liever: het is zoplotseling gekomen! Eerst hoorde je bij de oudste vancle jongerenr err plot.seling ben je de jónqste van deouderenl Heel_ verrassend.
Weet je wat ook leuk is bij het ouder worden?.. .Als het een beetje mee ztL kriiq ie kleinkinderen!
A1s ik naar mijn jongste xreinàócht"r, van nu B maandenlkijk zie ik in dat meisje veel meer dan i-k vroeg". i_r,
mi jn eigen doc}rters zagi Die vroegen meer z. rg-aa'..dacht,er was meer verantwoordelijkheidt Ze waren bewerkelij-ker. Een kleindochter is anders. Een kleindochter is-,nmedi-teer-kind je.
Wie er nog geen heeft zou er een moeten adopteren.
?om a1s je deze brief gelezen hebt ben je weer B minutenouder. Dat was exact de ti jd die je me had gegund. rkvond het leuk om di-e Lijd t" krii§en. rk weís"je g.-ugeen qoede-oude-dag. omhels je Mariet namens miJ e., ne-denk tenslotte 'n variant op der vatter op Rolduc:
-À1ter werden ist nicht schwer
-À1ter sein dagegen sehr. wj-e immer,

(YlM'-P.S.:Verschillende ideeën ziln gegapt van
Fons Jansen toen hij zich te oud voelde
worden om voor cabaretier te spelen.


