De kunst van het ouder worden
Oud wordt veelal geassocieerd met versleten, saai, lelijk en uitgerangeerd. Ouderen zouden
vaak ziek en hulpbehoevend zijn, de maatschappij veel geld kosten en nauwelijks nog een
zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. De beeldvorming rondom ouderen in ons land
wordt sterk bepaald door een kleine groep die aangewezen is op hulp en zorg
Maar een grote groep senioren is nog heel actief en van grote waarde voor de maatschappij.
Ze zijn een bron van kennis en ervaring waar jongeren van kunnen leren.
Voor dit blad interviewden we tien inwoners van Friesland in de leeftijd van 58 tot 91 jaar.
We hebben hen de vraag gesteld wat ouder worden betekent. Tien verschillende mensen
met zeer uiteenlopende levensverhalen. Verhalen over tegenslagen, verliezen en
geluksmomenten. Alle geïnterviewden hebben de vraag wanneer je oud bent beantwoord
en hun advies gegeven over hoe zij denken dat je gelukkig oud kunt worden.
Opvallend is dat bijna niemand van de geïnterviewden zich oud voelt.
Wij willen alle mensen die zo openhartig hun verhaal met ons deelden heel erg bedanken
voor hun medewerking.
Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier en een gelukkige oude dag!
Marlien Seinstra, artistiek leider DeDansDivisie (40)
en Anneke Koster, oudere in wording (64)

“Veertig is de ouderdom
van de jeugd en vijftig de
jeugd van de ouderdom”
Victor Hugo, Franse
schrijver uit de 19de eeuw
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Ouder worden is geen kunst, dat word je gewoon
Jaap Versteeg (81), Leeuwarden
Via een skype gesprek – het was even zoeken hoe dat
werkte..- krijg ik het vrolijke gezicht van Jaap met zijn
korte grijze haar te zien. Naast hem zit zijn vrouw Limmie,
zij is 84. Jaap en Limmie zijn 58 jaar getrouwd. Ze wonen
in een lief huisje in Leeuwarden samen met heel veel
vogels in volières in hun achtertuin. Jaap heeft 40 jaar
gewerkt als rechercheur bij de politie. Limmie was
verpleegster en daarnaast huisvrouw. Samen hebben ze
een zoon en een dochter gekregen.
Jaap en Limmie zagen elkaar voor het eerst op een avond
van de kerk. Op zondagavond organiseerde de
gereformeerde kerk voor jongeren een instuif met toneel,
gespreksgroepen en muziek. Na zo’n instuif bracht Jaap
Limmie naar huis. Limmie woonde toen in een
zusterwoning van het ziekenhuis en mannen waren daar
niet welkom. Samen maakten ze lange wandelingen in de
stad. Onderweg leerden ze elkaar beter kennen en ze
werden verliefd. Limmie werkte in de nachtdienst in het
ziekenhuis en na haar werk liep ze altijd even langs de
groentezaak waar Jaap werkte. Zo kon ze een glimp van
hem opvangen en was haar dag weer geslaagd. Jaap
woonde in die periode nog bij zijn ouders in de
Ruisdoornstraat. Limmie volgde binnen het ziekenhuis
een opleiding voor verpleegster op de OK. Toen ze zich
gingen verloven, moest ze hier mee stoppen. Op de vraag
of ze de verloving niet wilde uitstellen om zo haar
opleiding toch af te kunnen maken, gaf ze als antwoord
dat Jaap daar toch echt te leuk voor was!
In 1960 verhuisde Jaap voor de opleiding aan de
politieschool naar Rotterdam. Limmie verhuisde ook naar
die stad, maar samenwonen zat er nog niet in. Beiden
gingen ze in de kost in dezelfde straat. Zo hebben ze een
jaar vlak naast elkaar gewoond. Ze trouwden in 1962 in
Leeuwarden en kregen daarna een flatje in Rotterdam
toegewezen. Het vinden van een woning was niet
makkelijk. Liever had de gemeente Rotterdam gezien dat
er een kind was, dan kreeg je sneller een huis. Maar zo ver
waren Jaap en Limmie nog niet. In 1972 verhuisden ze
definitief terug naar Leeuwarden.
Op de vraag wat het mooiste moment in zijn leven was,
antwoordt Jaap: “Toen ik Limmie tegenkwam tijdens een
instuif.” Nu, 58 jaar, later zijn ze nog steeds gelukkig
getrouwd. “Er vliegen geen vlinders meer, maar we

zouden niet zonder elkaar kunnen. Soms kunnen we
elkaar even niet uitstaan, maar we maken het altijd weer
goed. Wat ik zo mooi vind aan Limmie is dat ze heel
gemakkelijk contact maakt, heel sociaal is en veel
interesse in anderen heeft. Vriendinnen zijn heel
belangrijk voor haar”, zegt Jaap. “Ik vind dit zelf minder
belangrijk, misschien komt dit door wat ik allemaal heb
meegemaakt in mijn werk. Je weet wat er allemaal kan
gebeuren en dat verandert je als mens. Sinds Limmie
Parkinson heeft zorg ik voor haar: ik kook, doe het
huishouden, help haar met naar de wc gaan en douchen.
Ik doe dit met alle liefde, ze heeft 50 jaar voor mij gezorgd
en nu kan ik dit voor haar terug doen. Als ik iets over
mocht doen in mijn leven was het de tijd die ik aan mijn
vrouw en kinderen besteedde. Ik was altijd aan het werk
en zag mijn gezin weinig. Dit had ik achteraf liever anders
gedaan. Limmie heeft de kinderen voor een groot deel
alleen groot gebracht, maar ze deed dit wel geweldig!”
Het geheim van een goed huwelijk is volgens Jaap en
Limmie dat je moet geven en nemen, je jezelf moet
kunnen zijn en elkaar in de waarde moet laten. “Soms is
het leuk, soms is het niet leuk, je moet gewoon
doorzetten. Af en toe even lekker ruzie maken en zeggen
waar het op staat helpt ook. We hebben altijd tegen
elkaar gezegd ’Mocht je willen vertrekken, dan staat de
koffer klaar in de gang’. De koffer is nooit gepakt en staat
nog steeds in de gang.”
Het gesprek gaat verder over ouder worden en wat nu
beter lukt. Jaap: “Ik ben rustiger en geduldiger geworden,
geniet veel meer van thuis zijn. De druk, kopzorgen en
spanningen van mijn werk zijn verleden tijd. Ik vind het
heerlijk dat niemand me meer achter de broek zit en dat
ik alles nu in mijn eigen tempo kan doen. Sommige
ouderen zeggen dat ze het heel druk hebben, maar
volgens mij komt dat omdat alles trager gaat. Dat trage zie
ik als iets positief, je hebt minder stress. Maar het is wel
belangrijk om erin te berusten, het is zoals het is. Je houdt
het hierdoor veel langer vol, je moet je gewoon niet te
druk meer maken. Ouder worden is loslaten.”

“Ouder worden is geen kunst, dat word je gewoon. Want
als je het niet wordt ben je dood. Wel is de kwaliteit van
je gezondheid van belang”, vindt Jaap. “Als alles fysiek
minder gaat, wordt het leven wel veel minder leuk.” Jaap
kan eigenlijk alles nog en voert zelf de regie. Hij is heel
zelfstandig, is volledig mantelzorger van zijn vrouw en
hoeft hierin geen hulp van anderen, zoals de thuiszorg.
Natuurlijk merkt hij fysiek wel eens dat hij ouder wordt.
De spieren doen niet altijd wat hij verwacht en hij gaat
wat meer risico’s mijden. “Als je teveel doet, krijg je de
volgende dag de rekening.”
“Wat is het grootste verschil met vroeger”, vraag ik aan
Jaap. “Nu gaat alles veel gejaagder en veel contact is
digitaal. Misschien komt het ook wel omdat ik ouder
word, dat ik ervaar dat alles nu sneller gaat. Ik doe niet
mee aan het digitale, vroeger was er veel meer sprake van
sociaal contact, was het veel vrijer. Je bent nu nooit meer
alleen. Als je rustig in het bos loopt, wil je toch niet met
appjes van iemand bezig zijn, wat kan mij dat schelen!

“Vroeger konden wij even
helemaal van de wereld zijn, nu
moet iedereen altijd en overal
bereikbaar zijn, dat is toch niet
leuk.”
We sluiten het gesprek af met de vraag wanneer je oud
bent. Volgens Jaap en Limmie word je van binnen nooit
oud, je geest blijft altijd jong. Jaap: “Ik ben van plan 106
jaar te worden en Limmie wordt 108.” De grootse
levensles die Jaap en Limmie willen meegeven: “Geniet
van het leven, wees geduldig en blijf jezelf. Zorg dat je niet
geleefd wordt, maar leef gewoon!”

Ouder worden is vrijheid
Thea van Niejenhuis (67) Scharnegoutum
Thea is geboren in Apeldoorn. Via Groningen, Zoetermeer
en Oldenzaal is ze uiteindelijk in Scharnegoutum in
Friesland komen wonen. Ze is moeder van drie kinderen,
gescheiden en sinds anderhalf jaar met pensioen. Ze heeft
26 jaar lang gewerkt als museummedewerkster in het
Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Daarvoor werkte ze
enkele jaren in het basisonderwijs en bij een boekhandel.
Ze heeft de Pabo gedaan en daarna geschiedenis
gestudeerd.
Thea was van jongs af aan een avonturier, een
jongensmeisje dat hield van in bomen klimmen en hutten
bouwen. Ook hield ze van reizen. Op haar dertiende
fietste ze al met een vriendin door heel Nederland en
overnachtten ze in jeugdherbergen. Ze kwamen op
doodstille landweggetjes wel eens een potloodventer
tegen, maar dat kon de pret niet drukken. En dat werd
natuurlijk niet thuis verteld, want dan was het afgelopen
met deze reisjes. Toen ze ouder was trok ze tijdens de
lange zomervakanties al liftend met een vriendin naar
Griekenland. Een eenmaal klaar met de middelbare
school wilde ze op wereldreis. Maar dat zagen haar
ouders niet zitten, ze vonden het verstandiger dat ze naar
de Pabo in Apeldoorn ging. Dicht bij huis, zodat ze nog niet
op kamers hoefde.
Op de vraag waarom ze zo graag reist, antwoordt Thea:
“Ik geniet van het onverwachte, het nieuwe, de
ontmoetingen met mensen, hun gewoontes en de andere
geuren en landschappen. Soms wil ik gewoon heel graag
weg uit de dagelijkse sleur. Structuur is saai!”
De wereldreis bleef een grote wens van Thea, maar
doordat de kinderen groot gebracht moesten worden, ze
vaak verhuisde en er een heftige scheiding plaatsvond,
werd de reis uitgesteld tot na haar pensioen. Door
plotselinge fysieke beperkingen blijkt het reizen nu helaas
niet mogelijk. Toch geeft Thea de hoop niet op!
Op de vraag waar ze het meest trots op is, antwoordt ze
met tranen in haar ogen: “Op mijn drie kinderen! Het zijn
alle drie mensen die positief in het leven staan,
evenwichtig zijn en daardoor veel aan kunnen. Misschien
heeft het opgroeien in het rustige Friesland hier invloed
op gehad, naast genen, opvoeding en een beetje geluk in
het leven.”

Nu Thea ouder is kan ze meer de betrekkelijkheid van het
leven inzien. Vroeger waren de pijnpunten veel
heftiger. Ze heeft geleerd dat pijn tijdelijk is en dat het
weer over gaat. En dat pijn ook iets waardevols kan
hebben en onderdeel van ons bestaan is.

“Mijn perspectief en
mogelijkheden zijn breder
geworden, omdat ik al veel heb
meegemaakt, meer levenservaring
heb opgedaan.”

Dat vind ik zo mooi aan jonge mensen, zij maken alles voor
het eerst mee, voor hen is alles nieuw en dat moet je
serieus nemen. Dat kunnen ouderen dan ook leren van
jongeren: hun frisse blik op de samenleving en op
problemen. Veel ouderen die ik tegenkom zijn star
geworden en staan minder open voor gedrag en
meningen van anderen”.
Het voordeel van ouder worden is volgens Thea dat je je
tijd zelf kunt indelen en je eigen keuzes kunt maken. “Ik
ervaar ouder worden als een grote vrijheid! Maar als ik
vroeger vergelijk met nu zijn er wel dingen veranderd.
Onze samenleving is veel individualistischer geworden,
mensen zijn vooral met zichzelf bezig en ze zijn daar ook
weinig op aan te spreken. Vroeger kon ik als kind bij
verschillende buren in de straat terecht als er iets aan de
hand was. Je kon op elkaar terugvallen. Ik zie dat dit veel
minder is geworden in mijn eigen buurt. Geld verdienen
en bezit zijn heel belangrijk geworden. Ik heb daar nooit
veel waarde aan gehecht, het belangrijkste is dat je het
gezellig hebt!
Contact met andere mensen is voor mij heel belangrijk,”
zegt Thea, “anders verstof je. Ik word graag intellectueel
uitgedaagd door vrienden, vind het leuk om samen te
discussiëren over van alles en nog wat. En het is goed dat
je op elkaar kunt terugvallen, als dat nodig is. Naarmate je
ouder wordt, is het wel steeds moeilijker om nieuwe
vrienden te vinden. Ik heb veel vrienden die ik al heel lang
ken, maar die ver weg wonen. Dat was vroeger geen

probleem, maar door mijn fysieke beperkingen zijn mijn
reismogelijkheden nu minder geworden en zie ik ze
minder vaak. Dat vind ik jammer. Ik moet eigenlijk
vriendschappen op fietsafstand hebben”, zegt ze lachend.
“Ook mis ik activiteiten dicht bij de deur. Het dorp is een
heerlijke plek om te wonen, maar de plaatselijke
activiteiten zijn klaverjasclubjes en kerkbijeenkomsten,
niks voor mij. Soms voel ik me oud door mijn fysieke

beperkingen en doordat mijn lijf niet meewerkt. Ik kan
hier niet in berusten en word er soms boos van.”
De grootste levensles die Thea wil meegeven is dat je
nooit
op
vriendschap
moet
bezuinigen!
“Het leven is vaak zoeken naar een middenweg, soms
moet je dingen laten schieten, soms pak je dingen op. Leef
in het moment, focus niet alleen op de toekomst en op
prestatie. En heb aandacht voor je medemens!”

Wat jachtet mem wat ôf!!
Eke Bos-Hoogland (84), Deinum
Eke woont sinds het overlijden van haar man in 2010
alleen, aan de rand van het dorp met de ‘sipeltoer’, met
uitzicht over de weilanden. Haar zoon en dochter wonen
allebei ook in Deinum. We zitten nog maar net in haar
achtertuin als een jonge buurvrouw het interview komt
onderbreken. Ze wil hout schoonmaken en in de winkel
hebben ze haar heel duur spul aangeraden. “Nee hoor,
groene zeep in heet water, goed kloppen en soda erbij. Zo
doe ik het altijd!”, adviseert Eke.
Eke werd geboren op een boerderij in de Hallumerhoek,
als enig meisje in een gezin met zes jongens. Het was er
altijd gezellig en iedereen was welkom, in de beleving van
Eke. Tot haar 20-ste werkte ze thuis in de huishouding op
de boerderij. Daarna ging ze werken in het gezin van de
huisarts in het dorp en vervolgens in de winkel van de
plaatselijke juwelier.
De eerste jaren na haar huwelijk met Theunis bleef ze
thuis om voor de kinderen te zorgen. Maar toen de
jongste 6 jaar was, werd ze benaderd door een
vertegenwoordiger van Uniekaas: hij vroeg of ze
demonstratrice wilde worden. Eke haar schoonvader had
toen net zijn vrouw verloren en bood aan dat hij wel wilde
oppassen. Dat was heel ongebruikelijk in die tijd, maar
Eke ging aan de slag en pake zorgde voor de kinderen. Op
haar 36-ste haalde ze haar rijbewijs en dat was reuze
handig, want ze moest In de 17 jaren dat ze werkzaam was
voor Uniekaas naar de meest afgelegen plaatsen!
Toen ze 49 was opende de bakker uit Boksum een winkel
in Deinum en Eke stond er 10 jaar achter de toonbank.
“Dat waren mijn allermooiste jaren!”, vertelt ze. Ze
genoot van alle contacten die het werk meebracht. Ze
houdt van het omgaan met mensen en ze voelde zich
altijd zeer betrokken bij het wel en wee van haar klanten.
Toen haar man AOW kreeg, ging Eke met de VUT.
Heel ingrijpend was de periode dat haar man in
Borniaherne verpleegd werd. Het was een verdrietige tijd,
anderhalf jaar lang bezocht ze Theunis elke dag.
Terugkijkend op haar leven is Eke vooral trots op haar
kinderen en kleinkinderen. Ze is niet trots op zichzelf,
maar wel heel tevreden. “Ik heb contact met oud en jong
en veel geleerd door het leven, ik ben nu de gelukkigste
vrouw van Deinum, vind ik zelf!”

Iets waar ze spijt van heeft is het feit dat ze vroeger niet
doorgezet heeft met pianoles. Ze houdt van muziek en
zingen en had graag piano kunnen spelen. Ook had ze
achteraf nog wel Engels willen leren spreken. Dat is toch
een wereldtaal en nu een van haar kleinkinderen een
relatie heeft met een meisje dat alleen Engels verstaat en
spreekt, voelt dat als een gemis.
Ook nadat ze gestopt was met werken bleven de
contacten met anderen een belangrijke invulling van het
leven van Eke. Ze is belangstellend en betrokken, ook bij
het leven van haar buren bijvoorbeeld. Ze kent die
gezinnen al heel lang en toen één van haar buurjongens
30 was, nam hij Eke -ze was toen 75- drie dagen mee naar
Engeland!
“Ik heb geluk met mijn karakter”, constateert Eke, “ik sta
gemakkelijk in het leven.” Ze vindt ook dat je niet te
kritisch moet zijn naar anderen: “In iedereen zit wel iets
goeds! En in geval van ruzie de zaak uitpraten, niet laten
sudderen!”

“Het leven vormt de mens, zo
heb ik door alles wat ik heb
meegemaakt meer
zelfvertrouwen gekregen.”

Eke voelt zich nog niet oud, nou ja soms een beetje…
Ze heeft nog steeds veel contacten en aanloop, haar huis
is een soort “zoete inval” en ze gaat er zelf ook graag op
uit. Haar dochter verzuchtte kortgeleden: “Wat jachtet
mem wat ôf!” (Wat ben je toch vaak de hort op..). Ze vindt
het belangrijk om een beetje op anderen te passen, als dat
nodig is. Eke kan eigenlijk alles nog zelf: het huishouden
doen, de tuin onderhouden, het huis verven van binnen
en van buiten, koken voor de kinderen, “Ik zeg eigenlijk
nooit nee...” En binnenkort gaat ze met een vriendin een
week naar een huisje op Terschelling, de auto gaat mee.

Jongeren zou ze willen adviseren om zelfstandiger te
worden. Je moet niet je jeugd en je ouders de schuld van
alles geven. En je moet leren omgaan met tegenslagen, er
niet in blijven hangen!

Tenslotte de tip om gelukkig oud te worden: “Sta positief
in het leven! Bekijk alles zo veel mogelijk van de positieve
kant! Maar ik heb makkelijk praten”, relativeert Eke haar
eigen uitspraak, “Ik ben opgegroeid in een mooi gezin en
ik heb zelf leuke kinderen.”

Ik kon van een dubbeltje een kwartje maken!
Jan Folkerts (74), Heerenveen
Jan is al 50 jaar getrouwd met Wiep. Samen wonen ze in
een vrijstaand huis in Heerenveen. Jan had vroeger een
eigen handelsonderneming waarin timmer-, schilder-,
stukadoor- en metselwerkzaamheden de boventoon
voerden. Nu is hij met pensioen. Zijn bedrijf is
overgenomen binnen de familie.

geniet ik echt van!” Overal waar Jan komt kan hij wel een
gesprekspartner vinden. Soms praat hij wel eens wat te
veel, vindt hij zelf. Maar hij houdt er van om mensen te
vermaken en dikt om die reden de verhalen ook wel eens
iets aan, vertelt hij lachend.

Jan zijn mooiste jeugdherinnering is dat hij uitkeek naar
zijn zestienjarige verjaardag, omdat hij dan eindelijk
brommer mocht rijden! Dit was heel bijzonder destijds en
het gaf hem een kick. Hij heeft door de jaren heen
meerdere
modellen
gekocht
en
versleten.
Het mooiste moment in zijn leven was het moment
waarop hij zijn vrouw tegenkwam. Hij was smoorverliefd
op haar. Ze had een wipneusje en een rood jasje aan,
vertelt hij. Samen hebben ze vier kinderen gekregen.
Een minder fijne herinnering is het overlijden van zijn
moeder. Hij omschrijft zijn moeder als een eerlijke, lieve
vrouw waar hij een speciale band mee had. Ze overleed
aan de gevolgen van een hersenbloeding. Jan vond dit
heel erg. Het verlies maakte hem bewust van het feit dat
alles vergankelijk is en dat dit pijnlijk kan zijn. Hij mist haar
nog elke dag.

Jan vindt het belangrijk ook tijd voor zichzelf te hebben.
Dan gaat hij met een goed stukje muziek en een koud glas
bier zitten mijmeren in de serre van hun huis. Heerlijk
vindt hij dat! Dan denkt hij terug aan vroeger en draait
verschillende genres muziek. Hij mag graag naar goeie
muziek van vroeger luisteren. De muziek van
tegenwoordig vindt hij maar niks. Volgens hem zit er geen
inhoud in, is het alleen maar geschreeuw.
Jan gaat graag naar concerten en toneelvoorstellingen.

Jan is trots op zijn handelsgeest, zoals hij citeert “Ik kon
van een dubbeltje een kwartje maken!” Hierdoor kon hij
zijn gezin financieel goed onderhouden. “Mijn vrouw
deed de opvoeding en ik zorgde voor het inkomen”,
vertelt hij. “Vroeger mocht ik graag mijn geld uitgeven in
de kroeg en aan brommers, auto’s en mooie spullen.” Zijn
vrouw hield -en houdt nog steeds- de hand op de knip,

“Nu ik ouder ben, kan ik beter
met geld omgaan.”

hierdoor heeft Jan geleerd zuiniger te leven.
Ondanks dat hij nu met pensioen is, is stil zitten er niet bij.
Een boek lezen is niks voor Jan. Hij verricht nog
verschillende werkzaamheden binnen zijn voormalige
bedrijf en blijft dat doen zolang het lichamelijk nog gaat.
Ook houdt hij van tuinieren en even met een goeie vriend
een biertje drinken in de kroeg. Op zaterdagochtend
komen de (klein)kinderen vaak op bezoek . “Dan ga ik
even naar de bakker en haal lekker brood en gebak en
gaan we samen ontbijten. Dat vind ik zo gezellig, daar

Jan en zijn vrouw stellen sinds tien jaar hun huis open
voor talentvolle voetballers van SC Heerenveen. Per
voetbalseizoen hebben ze ruimte voor twee jongens die
onderdeel worden van hun huishouding. Deze
jongvolwassenen proberen aansluiting te vinden bij het
eerste elftal van SC Heerenveen. Door de week slapen en
eten ze bij Jan en Wiep en naast de voetbaltrainingen
gaan ze ook naar school. Jan zijn eigen kinderen zijn al
lang de deur uit. De aanwezigheid van deze jongens in
huis brengt het gezinsgevoel terug en dit vinden Jan en
zijn vrouw erg gezellig en waardevol. Het geeft ze een
bepaalde verantwoordelijkheid en het gevoel dat ze nog
een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van
jonge sporters.
Jan vindt het belangrijk om zijn lichaam in conditie te
houden door gezond te eten en voldoende te bewegen,
zo doet hij aan wandelen, zwemmen en fietsen en gaat zo
nu en dan naar de sauna. Zijn geest prikkelt hij door online
actief mee te doen aan de aandelenbeurs. Opletten,
gokken en vooruit denken lukt hem nog wel. De computer
zorgt er ook voor dat hij over allerlei onderwerpen dingen
kan opzoeken en lezen. Hij zou zich nog graag meer in de
wetenschap verdiepen: ontdekkingen doen over het
heelal, de kosmos, de natuur en antwoord vinden op
vragen als: waarom zit alles zo in elkaar en waarom gaat
alles zoals het gaat. Om die reden kijkt hij graag naar
documentaires en natuurprogramma’s.
In de afgelopen jaren kreeg Jan lichamelijk klachten en
werd reuma vastgesteld. Hierdoor worden zware
werkzaamheden lastiger. Ook geestelijk heeft hij soms
geen zin meer in veel denkwerk. Het uitrekenen van
moeilijk sommen gaat niet meer zo gemakkelijk als

vroeger. Ook heeft hij meer moeite gekregen met het aan
de praat krijgen van nieuwe apparaten. Volgens hem

wordt de technologie
uitgebreider.

“Vroeger zaten er een paar toetsen op een apparaat”,
zegt hij, “tegenwoordig zijn het allemaal knopjes en zijn er
verschillende opties wat je met een apparaat kunt doen.
Die ontwikkeling vind ik soms moeilijk bij te benen!”

gemoedelijker, gezelliger en waren de ‘boevenstreekjes’
minder kwetsend dan tegenwoordig”.

Jan voelt zich niet oud. Volgens hem ben je pas echt oud
als je hulpbehoevend wordt, als lichaam of geest niet
meer goed meewerken en je jezelf niet meer kunt redden.
Dan begin je wel echt wel af te takelen. Als je geen nuttige
invulling meer hebt en je geen zin meer hebt in het leven,
dan ben je echt oud.
“Als je de wereld van toen vergelijkt met de wereld van
nu is het grootste verschil is dat alles nu harder en
afstandelijker is geworden”, vindt Jan. “Vroeger was alles

steeds

ingewikkelder

en

Jan is van mening dat ouderen niet veel kunnen leren van
jongeren. “Ze zitten meer op hun mobiel dan dat ze hard
werken. Ze worden steeds luier”. Dit vindt hij maar een
zorgwekkende ontwikkeling. Zijn advies: “Leg die telefoon
weg, ga aan het werk en verdien je geld! Het ontbreekt
jongeren aan doorzettingsvermogen, ze zouden beter hun
best moeten doen als iets niet lukt. De jeugd van
tegenwoordig houdt er soms heel snel mee op als het
even tegen zit!” Als tip om gelukkig oud te worden wil Jan
daarom het volgende meegeven: “Zet je in voor zowel
jezelf als de ander, samen maak je het leven draaglijk!”

Ik blijf dansen zo lang het kan
Ytje Seinstra-Tilstra (69), Leeuwarden
Ytje woont in Leeuwarden samen met haar man Jan. Ze is
moeder van twee dochters. Sinds twee jaar is ze met
pensioen. Ze heeft gewerkt als baliemedewerkster en
administratief medewerker, eerst bij de bank, daarna bij
Jeugdzorg Leeuwarden. Toen de kinderen klein waren
was ze huisvrouw. Sinds ze met pensioen is werkt ze met
veel plezier maandelijks als vrijwilligster voor de
Stadskantine in Leeuwarden. Dit is een sociale werkplek
waar mensen met en zonder beperking eten bereiden
voor bezoekers met een kleine beurs. Daarnaast danst ze
wekelijks bij dansgroep De Dames van Het Generatiehuis.
Ook past ze veel op de kleinkinderen en omdat haar man
nu ook met pensioen is, maken ze samen geregeld tripjes..
“Mijn man en ik hebben nu eindelijk tijd om samen leuke
dingen te doen zonder dat we ergens rekening mee
moeten houden!”, zegt Ytje.

“Ik kan nu mijn eigen tijd
indelen, omdat ik niet meer hoef
te werken.”
Ytje heeft van jongs af aan veel gedanst: moderne dans,
een variant van klassiek ballet. Dit doet ze nog steeds
wekelijks. Onlangs stond ze zelfs samen met haar
kleindochter van tien op het grote podium van de
Harmonie in Leeuwarden in de voorstelling ‘Een dag uit
het leven van…’ van stichting DeDansDivisie. “Samen aan
een voorstelling werken, intensief met elkaar bezig zijn,
samen lachen, samen huilen, geeft me heel veel
voldoening!”
Dansen is voor Ytje niet alleen een manier om fysiek bezig
te zijn en het lichaam lenig en fit te houden, maar ook een
manier om nieuwe mensen te leren kennen. Via
verschillende dansprojecten heeft ze veel nieuwe mensen
ontmoet. Vooral het samenwerken met mensen van
verschillende leeftijden, ervaart ze als heel inspirerend.
“Het samen dansen, verhalen delen en van elkaar leren en
jezelf uitdagen levert echt een positieve bijdrage aan mijn
dagelijkse leven. Als je aan het dansen bent, kun je alles
even vergeten en verdwijnen in de muziek.”

Op de vraag of ze het dansen nu ook anders ervaart dan
vroeger antwoordt Ytje: “Eigenlijk kan ik alles nog,
misschien wel op een lager niveau dan vroeger. Ik heb
weinig te klagen, ik ben nog heel gezond en misschien
komt dat wel omdat ik nog steeds zoveel dans. Ik merk
wel dat ik iets minder lenig ben dan vroeger. Natuurlijk
verandert mijn uiterlijk, heb ik meer rimpels en dat vind ik
minder leuk. Ik wil nog steeds heel goed zijn in de dingen
die ik doe, zoals het dansen. Hiervoor werk ik hard, dat is
niet minder geworden. Ergens helemaal voor gaan, daar
word ik blij van. Wel kan ik, nu ik wat ouder ben, beter
relativeren. Ik ben wijzer geworden. Het komt altijd
anders dan je denkt, daar kan ik nu beter mee omgaan.
Als je jonger bent, heb je meer last van bewijsdrang, wil je
leuk gevonden worden.”
Het grootste verschil tussen vroeger en nu vindt Ytje het
contact tussen mensen. “Als je elkaar wilde zien, zocht je
elkaar op. Ook met je buren had je vroeger veel meer
contact dan nu. Nu is iedereen meer met zichzelf bezig,
dus elkaar op dingen aanspreken is ook ingewikkelder.
Vroeger was het meer met elkaar, nu is alles veel
individueler. Er waren minder mogelijkheden om
parttime te werken en er was minder kinderopvang,
waardoor je als vrouw sneller huisvrouw werd. Gelukkig is
dat veranderd, maar volgens mij is het nu voor veel
jongeren wel moeilijker om een goede balans te vinden
tussen werk en vrije tijd. Daar komt bij dat er nu veel meer
prikkels zijn, vroeger was het wat simpeler. Je krijgt nu
veel meer informatie en de vraag is of je daar blij van
wordt. Ik denk dat je tevreden moet zijn met wat je hebt
en ook moet kunnen genieten van de kleine dingen. Als je
altijd maar meer wilt, word je daar niet relaxed van.”
“Oud zijn is niet alleen leeftijd gerelateerd”, vindt Ytje,
“Mensen kunnen heel verschillend zijn binnen alle
generaties. Er zijn jongere mensen die nergens in
geïnteresseerd zijn, niet nieuwsgierig zijn en als ‘oude’
mensen achter de geraniums zitten. Daarnaast zijn er
ouderen die heel ondernemend en flexibel zijn en zich
interesseren voor alles om hen heen. Natuurlijk voel je je
ouder, als het lichamelijk niet meer wil, maar dan kun je
nog wel een jonge geest hebben. Jong zijn zit volgens mij
vooral in een heldere, open geest hebben en interesse in
elkaar en de wereld houden!”

De mensheid heeft niks geleerd
Gusta Olivier-Vonk (91), Leeuwarden
Gusta, een vrouw op hoge leeftijd, maar nog altijd
strijdbaar en actief! Ze woont in de wijk Westeinde,
samen met haar kat Elfje. “Omdat het mijn elfde kat is. Er
zijn negen doodgereden en een is opgegeten tijdens de
hongerwinter in de oorlog. Door kennissen die hem
hadden geleend, zogenaamd omdat ze muizen hadden…”
Gusta werd geboren in Amsterdam. Haar ouders waren lid
van de SDAP. Toen Gusta nog een kleuter was boden haar
ouders al onderdak aan vluchtelingen. Als meisje van 6,
het gezin woonde inmiddels in Santpoort, liep ze met
haar ouders mee in de 1 mei-tocht onder een spandoek
met de tekst Er is maar een land: de aarde. Er is maar een
volk: de mensheid . Deze woorden werden een leidraad in
haar leven, als jong meisje alleen en later met haar man
liep ze in binnen- en buitenland mee in vele
demonstraties tegen uitbuiting, discriminatie en geweld.
Toen Gusta 10 was verhuisde de familie Vonk naar
Zwanenburg. In de oorlog bood het gezin onderdak aan
onderduikers en als meisje van 15 -maar met haar lengte
van 1,48 meter leek ze jonger- bracht Gusta het illegale
krantje De Waarheid rond.
Na de oorlog werd ze journaliste bij De Waarheid, het
partijblad van de Communistische Partij Nederland. Ze
was vanaf haar 17de lid van de CPN, die later opging in
Groen Links. Maar toen deze partij voor
bombardementen op Joegoslavië stemde, maakte ze in
1999 de overstap naar de Socialistische Partij.
Gusta trouwde in 1955 met Hans Olivier, ze gingen wonen
in een woonark van haar oom en tante Wim Kan en Corry
Vonk en kregen een zoon en een dochter. In 1976
verhuisde het gezin naar Friesland. In 2013 overleed Hans.
Terugkijkend op haar leven herinnert Gusta zich veel
mooie momenten, bijvoorbeeld de avond van 4 mei 1945
waarop ze hoorde dat de volgende dag de capitulatie
getekend zou worden. “Er viel toen iets zwaars van me af,
ik hoefde niet meer bang te zijn!” Maar ook de geboorte
van haar zoon, een kind met alles er op en er aan, is een

dierbare herinnering. “Dat ik ondanks mijn lengte een
gezond kind kreeg vond ik heel bijzonder!” Inmiddels zijn
er kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen en Gusta is
trots op ze.
Ook is ze trots op de boeken die ze heeft geschreven. De
oorlog is bepalend geweest voor de wijze waarop Gusta
in het leven staat. Ze heeft altijd mee gedaan aan
vredesdemonstraties en herdenkingen. Op 4 mei 1983
kreeg ze het verzetsherdenkingskruis uitgereikt en naar
aanleiding daarvan startte ze met het geven van
gastlessen over de oorlog op scholen. Ook nu nog bezoekt
ze scholen.

“Het verhaal moet verteld
worden, dat voelt als een
plicht voor de mensen die de
oorlog hebben overleefd.”

Helaas is er op het gebied van politiek en oorlogen in de
loop van de tijd weinig veranderd, vindt ze. “De mensheid
heeft niks geleerd..”
Naast het geven van gastlessen is Gusta actief in de wijk.
Zo leest ze om de week voor tijdens het koffieuurtje in
Swettehiem en spreekt ze af en toe tijdens ‘Bakkie in de
buurt’ in Eeltje’s Hiem. Met de stichting ‘Vier het leven’
bezoekt ze regelmatig voorstellingen. Ze is lid van een
schilderclub en is actief bij de Rimpel, een toneelgroep
voor senioren. Toen ze vorig jaar 90 werd, vierde ze dat in
Eeltje’s Hiem met een voorstelling met de Rimpel voor
haar familie.

Gusta kan niet benoemen wat nu beter lukt dan vroeger.
“Ik heb het idee dat ik nu juist minder kan dan vroeger.
Schrijven met de hand lukt niet meer, lopen gaat steeds
moeizamer, lichamelijk ga ik achteruit. Maar ik probeer
toch zo veel mogelijk te bewegen: ochtendgym en elke
dag een half uur lopen. Toen ik 87 was ben ik gestopt met
autorijden, toen voelde ik me oud.”
Gevraagd naar het grootste verschil met vroeger noemt
Gusta meteen: “De techniek!” Dankzij de techniek kon
haar man op zijn sterfbed skypen met hun zoon, die als
kapitein op een schip werkte. Gusta kreeg al in 1990 een
computer en gebruikt die als een veredelde
schrijfmachine. Ze maakte er nog tot 2011 krantjes mee
voor de organisatie ‘Verenigd Verzet’. Mailen,
internetbankieren, ze maakt dankbaar gebruik van de
mogelijkheden van deze tijd! Ook appen en bellen met

een mobiele telefoon gaat haar goed af, maar ze zou nog
graag leren hoe ze met een mobieltje dingen op kan
zoeken.
Op dit moment geniet Gusta het meest van de
wandelingen die ze maakt. “Er is hier veel groen in de
buurt en er zijn prachtige bomen die zo lekker ruiken als
het geregend heeft!” En ze beleeft ook veel plezier aan de
andere activiteiten waar ze aan mee doet, het levert haar
veel contacten op. “Veel oude vrienden vallen weg, maar
gelukkig heb ik ook veel jongere kennissen!”
Een wijze raad die Gusta iedereen wil meegeven: “Blijf
naar vermogen lichamelijk en geestelijk actief! Sommige
sporten kunnen nog tot op hoge leeftijd beoefend
worden en lezen en puzzelen helpen de geest gezond te
houden!”

Ik koester wat er nog wèl kan!
Theo Huitema (58), Sneek
Het is eind mei en prachtig weer als ik op bezoek ga bij
Theo en Janneke. Ze wonen samen met hondje Silke in
een benedenwoning in Sneek. Theo heeft lichamelijk
beperkingen en lijdt aan een conversiestoornis die zich uit
in een soort slaapaanvallen. Janneke is 64 en afhankelijk
van een rolstoel. Ze heeft een aangepaste auto waarin ze
zelfstandig met haar rolstoel achter het stuur plaats kan
nemen. Ook als ze er samen op uit gaan bestuurt Janneke
de auto, want door de conversie is Theo daar niet meer
toe in staat.
Theo groeide op in Bolsward. Warme herinneringen
bewaart hij aan de vakanties met zijn ouders. De eerste
jaren logeerden ze in een boerderij op Ameland en later
ging het gezin vaak naar Appelscha. Ook de Elfstedentocht
op tweede pinksterdag, met de wielerwedstrijd die daar
toen nog onderdeel van uit maakte, was een hoogtepunt
in het jaar.
Theo is opgeleid tot hovenier, maar maakte de school niet
af. Hij werkte 26 jaar als hovenier/boomkweker, maar
moest daar door lichamelijke klachten mee stoppen. Hij
vervolgde zijn werkzame leven bij de sociale
werkvoorziening, nu bekend onder de naam Empatec.
Daar ontmoette hij Janneke, zij is administratief
medewerkster. Zeven jaar geleden trok Theo bij Janneke
in.
Door de ziekte conversie veranderde Theo zijn leven
ingrijpend. Zijn energie nam af en hij heeft veel last van
vermoeidheid. Dat beïnvloedt zijn dagelijks leven op veel
gebieden, zo kan hij bijvoorbeeld niet meer zelf
autorijden. Vorig jaar werd Theo afgekeurd en vanaf die
tijd is hij thuis. Theo is trots op het feit dat hij ondanks zijn
lichamelijke tegenslagen toch 36 jaar gewerkt heeft!
Op de vraag of hij ook ergens spijt van heeft is Theo
duidelijk: “Ik had door moeten leren, mijn opleiding af
moeten maken. Ik kreeg daarvoor wel de kans, maar ik
heb daar geen gebruik van gemaakt. Ik was nog al ‘kort
voor de kop’ als jongen en wilde aan het werk, met mijn
handen bezig zijn.”
Of er iets is wat nu beter lukt dan vroeger, vraag ik Theo
“Ik kan nu beter met mensen omgaan. Vroeger was ik

opstandig, stellig in mijn standpunten. Inmiddels ben ik
wat flexibeler.

“Moeilijk aan ouder worden
vind ik het niet meer kunnen
werken. Ik mis de sociale
contacten op de werkvloer.”

Nu ik niet meer werk begint de dag al vroeg met een
tochtje op mijn fiets. Ik heb een aangepaste fiets, een
driewieler, en leg heel wat kilometers af. Als ik dan weer
thuis kom, doe ik de boodschappen en bekijk de berichten
in mijn mailbox. Na de lunch ga ik een uurtje slapen en
dan laat ik de hond uit. Janneke kookt altijd, maar ik help
soms met het klaarmaken van de groente bijvoorbeeld.
Na het eten ‘s avonds moet ik weer even rusten en dan
kijken we vaak samen films of series, zoals Dallas of Dr.
Who.
Op dit moment geniet ik vooral van de natuur, van het
fietsen en de vrijheid. Ik koester wat er nog wèl kan!
Contact met anderen onderhoud ik vooral digitaal, via
facebook bijvoorbeeld. Bij Janneke en haar familie gaan
we ook wel op bezoek. Janneke is actief in de danswereld,
ze doet aan rolstoeldansen en maakt ook deel uit van een
dansgroep De Dames van het Generatiehuis. Silke en ik
gaan meestal mee naar de repetities en uitvoeringen.
Daar ontmoet ik ook veel mensen.” Bij de dansgroep van
Janneke wordt ook iedereen geaccepteerd, ook mensen
met een beperking. Dat vind ik goed.”
“Of ik actief ben met kunst en cultuur… Ik lees graag en
kijk veel films. En door de activiteiten van Janneke ben ik
ook bij het dansen betrokken. Het lukt niet meer om met
haar mee te gaan naar de danswedstrijden van Janneke.
Dat is te belastend voor mij, dat veroorzaakt aanvallen. Of
ik zelf nog dingen wil leren, vraag je. Nee, ik hoef niks
meer te leren. Het is goed zo.

Ik houd mijn lichaam gezond door veel te bewegen, vooral
door te fietsen. Door de conversiestoornis lukt het helaas
niet meer om te zwemmen. En de geest houd ik scherp
door het maken van de woordzoekers uit het Sneeker
Nieuwsblad of de puzzels in het blad van it Fryske Gea.
Of mijn uiterlijk belangrijk voor me is? Nee, dat
interesseert me niet. Ze moeten me nemen zoals ik ben.
“Het eerste waar ik aan denk als je vraagt ‘Wat kunnen
jongeren leren van ouderen’ is respect. Respect voor
ouderen en goed luisteren. Ik weet dat dat moeilijk is, ik
kon dat zelf vroeger ook niet goed. Op dit moment
hebben we te maken met de coronacrisis en ik vind het
belangrijk dat ook jongeren hun gedrag aanpassen. Zich
bijvoorbeeld houden aan de anderhalve meter richtlijn.
De grootste verandering als je de wereld van nu vergelijkt
met die van vroeger vind ik het internet. Iedereen zit op
zijn telefoon en de sociale contacten zijn daardoor minder
geworden. Als je bij elkaar bent zitten mensen heel vaak
op hun telefoon te kijken. Als ouderen kunnen we van
jongeren veel leren op het gebied van technologie. En ik
vind dat we als ouderen ook begrip voor jongeren moeten
hebben.

Wanneer je oud bent? Ik voelde me oud toen ik afgekeurd
werd voor mijn werk. Maar ik voel me jong als ik kan
sporten en op de fiets zit! Gelukkig oud word je door
gezond te leven! En dan bedoel ik sportief zijn, goed eten
en drinken, voldoende rust nemen, kortom: regelmatig
leven.

“Mijn gouden tip: neem een
hond of een ander huisdier,
dat geeft regelmaat en
gezelschap!”.

We passen helemaal bij elkaar!
Sietske Atema (80), Leeuwarden
Op een zomerse dag in mei maak ik kennis met Sietske. Ze
vertelt over haar jeugd in Dokkum. Haar vader was
metselaar, maar hij overleed al jong. Sietske had een
sterke band met haar moeder. Ze gingen vaak samen naar
Frankrijk, naar broers van haar moeder die in de arme tijd
naar Frankrijk geëmigreerd waren.
Toen ze van school kwam, ging ze aan het werk als typiste
op een kantoor. Later werd ze medewerkster bij het
gasbedrijf. Op haar 22-ste trouwde ze. Helaas hield het
huwelijk geen stand, de scheiding die volgde was een
ingrijpende gebeurtenis die ook financieel veel gevolgen
had. Toen Sietske er alleen voor stond, kwam ze samen
met haar twee kinderen wonen in het huis waar ze nu, 40
jaar later, nog woont. Ze begon er een ‘bed en breakfast’
en ontving jarenlang gasten. Daarnaast werkte ze als
pedicure bij Het Nieuwe Hoek, een bejaardenhuis in
Leeuwarden.
Een hele bijzondere ontmoeting zorgde voor een grote
verandering in het leven van Sietske. Zo’n anderhalf jaar
geleden raakte ze op de Noorderbrug in gesprek met Ype.
Ze maakte een opmerking over een kano die voorbij voer
en nodigde hem uit voor een kopje koffie bij haar thuis.
Ze was zelf verrast door haar doortastendheid, alle jaren
dat ze alleen was had ze nooit belangstelling gehad voor
een nieuwe man in haar leven. Maar Ype bezocht dezelfde
kerk en al snel bleek “We passen helemaal bij elkaar! We
denken dat God ons samen gebracht heeft!” En vanaf die
tijd straalt Sietske, ze is helemaal verliefd en Ype en zij
hebben inmiddels een LAT-relatie. Soms logeert Ype bij
haar, soms zijn ze in het huis van Ype. “Het is een schat
van een man, ik heb nog nooit eerder zo’n lieve man
ontmoet!” Ype en Sietske brengen veel tijd samen door,
ze lezen bijvoorbeeld de krant en bespreken dan samen
artikelen die erin staan. “Dat vind ik heel gezellig!

“Ik had nooit verwacht dat ik
nog een man zou krijgen, ik
was daar nooit mee bezig”.

Onze relatie is waar ik op dit moment het meest van
geniet. Ik kan me zelf zijn bij hem, ben weer de oude Siets!
Mijn dochter wijst me er wel eens op dat ik mijn
vriendinnen niet moet verwaarlozen, dat ik ook om hen
moet denken. Vroeger had ik een volle agenda, nu
helemaal niet meer, alles draait om Ype. “Het is zo’n
zachtaardige man. Ik moet zuinig op hem zijn en hij op mij.
Ik ben zo’n rijke Siets geworden, onze verkering raakt
nooit weer uit!”.
Helaas brak Sietske vorig jaar een heup en daardoor loopt
ze nu moeilijk. Als je ouder wordt, word je trager, niet
alles lukt meer zo snel en ook het herstel van haar heup
valt haar tegen. Nu Ype in haar leven is en de gebroken
heup toch weer enigszins opgeknapt is, besteedt Sietske
ook graag weer aandacht aan haar uiterlijk: leuke kleding,
een beetje lippenstift, een mooie band in het haar.
Terugkijkend op haar leven is Sietske heel tevreden over
haar gezondheid. En ze is trots op haar kinderen, ze heeft
ze altijd geholpen en gestimuleerd en het zijn solide
mensen geworden! Ze heeft er spijt van dat ze niet
doorgeleerd heeft vroeger, ze had graag in het ziekenhuis
willen werken.
Het lukt Sietske nu ze ouder is beter om aansluiting te
vinden bij anderen. Vroeger had ze het altijd heel druk, ze
was heel precies en had dan een schema in haar hoofd
van alle werkzaamheden die af moesten. “Daar ben ik van
af gestapt! Ik ben nu veel makkelijker.” Sietske voelt zich
niet oud. Wel wordt het lichamelijk problematischer als je
ouder wordt, zo is haar ervaring.
Op de vraag wat jongeren kunnen leren van ouderen
antwoordt ze “Begin niet te snel aan kinderen! Zorg eerst
dat je alles op orde hebt en dat je zeker bent van je
relatie!” Op het gebied van digitale dingen kunnen
ouderen veel van jongeren leren, vindt Sietske.
Tenslotte haar tip over hoe je gelukkig oud wordt:
“Ondanks dat ik alles zelf moest verdienen, kocht ik
vroeger veel mooie, dure dingen. Dat doe ik nu niet
meer, ik ben mooi zoals ik ben! En het is belangrijk om te
genieten van het gewone!”

Als oudere word je op een bepaalde manier
een beetje onzichtbaar
Lajla Kloek (67), Leeuwarden
Het gesprek met Lajla vindt plaats in de tuin achter haar
huis. Haar hond Mo houdt ons daar gezelschap. Rond haar
40-ste verhuisde Lajla vanuit Delft naar Friesland. Ze was
in die tijd werkzaam als psycholoog/ psychotherapeut.
In 2002 -Lajla was toen 49- moest ze een hersenoperatie
ondergaan, de gevolgen daarvan hadden grote impact op
haar leven. Ze kreeg te maken kreeg met symptomen
passend bij een dementerende oudere. Zo vergat ze heel
veel en kreeg ze te maken met concentratieproblemen.
Prikkels kwamen ook veel heftiger binnen dan voorheen,
de filtering ontbrak. Haar gezin bezorgde haar veel
prikkels, het getik van het bestek tijdens de maaltijd
bijvoorbeeld was ondraaglijk en het was noodzakelijk om
een periode elders in alle rust een eerste fase van herstel
door te maken.

“Na mijn hersenoperatie
voelde ik me in één klap oud”.

Om weer grip op haar leven te krijgen volgde ze daarna
revalidatie. Ze leerde haar eigen grenzen herkennen en
bewaken. Ze moest accepteren dat ze veel dingen nu op
een andere manier moest doen. Omdat de
informatieverwerking in haar hoofd anders en trager
werkte, kostte plannen en organiseren veel moeite. “Je
wilt blijven doen wat je altijd deed en het was lastig om te
accepteren dat alles was veranderd.” Lajla voelde zich
alleen staan in die tijd, omdat anderen pas op latere
leeftijd te maken met deze verschijnselen.
Lajla heeft veel nagedacht over haar eigen functioneren
na de operatie en ze heeft daardoor meer begrip
gekregen voor bijvoorbeeld mensen met autisme, ADD en
vergelijkbare problematiek. Toen ze werkte was ze daar

ook wel bekend mee, maar nu heeft ze zelf ondervonden
hoe overweldigend bijvoorbeeld te veel prikkels voor
iemand kunnen zijn.
Als voorbereiding op het interview heeft Lajla haar
ervaring met ouder worden op papier op papier gezet .
Eén van de dingen die ze beschrijft betreft het feit dat het
niet meer lukt om dingen gelijktijdig te doen. Bij haar was
dat niet een geleidelijk proces, maar ze kreeg daar van de
ene op de andere dag mee te maken. Gelukkig is dit in de
loop van de tijd na de operatie wel weer verbeterd.
“Planning en organisatie worden steeds moeilijker, het
overzicht wordt steeds lastiger”, vertelt Lajla. “Dingen
kosten meer tijd en om overzicht te houden is een goede
voorbereiding belangrijk. Al vast water koken voor de
thee voor de visite die gaat komen bijvoorbeeld.”
“Als je ouder wordt is het lastiger om bepaalde gedachtes
van je af zetten, ze blijven steeds terug komen. Je kunt het
vergelijken met een tikkende plaat die je niet uit kunt
zetten. Je wordt ook minder ‘luchtig’, zwaarder op de
hand. Alles gaat moeizamer en karaktereigenschappen
versterken, je kunt ze moeilijker veranderen. Je wordt nog
starder of nog perfectionistischer. Humor is dan heel
belangrijk, dat relativeert! Naarmate je ouder wordt gaan
je gehoor en je gezichtsvermogen achteruit en ook je
temperatuurbeleving verandert”, zo is Lajla haar ervaring.
“Sommige mensen krijgen het snel warm, anderen
hebben het juist koud.”
Dat het lastiger wordt om dingen te onthouden is voor
veel mensen herkenbaar. “Namen niet meer weten is een
algemeen probleem! Soms durf je daardoor dingen niet
aan te kaarten, laat je het er maar bij. En dat beïnvloedt
je communicatie met anderen”.
“Vaak blijf je je jonger voelen dan je kalenderleeftijd
aangeeft, dan klopt het in je hoofd niet meer. Alles kost
meer tijd en dat is ‘raar’. Je voelt je vaak nog jonger dan
je fysiek en psychisch bent. In de praktijk betekent dat
bijvoorbeeld dat je met je verstand moet beslissen bij het
kopen van nieuwe kleding. Mijn gevoel moet ik dan soms

negeren, omdat ik anders zou kiezen voor een outfit die ik
misschien wel mooi vind, maar die niet meer passend is
voor iemand van mijn leeftijd.”
“Als oudere wordt er minder naar je gekeken en
geluisterd, je wordt op een bepaalde manier een beetje
onzichtbaar.
Naarmate je leeftijd vordert, verandert ook je
tijdsbeleving. Voor mijn gevoel gaat de tijd steeds sneller.
Voor je het weet is de dag al weer om, terwijl je steeds
minder jaren ‘tegoed’ hebt. Maar ook het inschatten van
de tijd -hoe lang duurt het, hoe snel gaat iets- wordt
lastiger. Je afvragen: kan ik nog oversteken bijvoorbeeld.
Als je ouder wordt, krijg je te maken met veranderingen
bij mensen die je soms al heel lang kent. Ze worden ziek
of raken gehandicapt en daardoor verandert de band die
je met ze hebt. Die wordt moeizamer, je kunt minder
dingen delen en wordt meer op jezelf terug geworpen.”
Maar als je op leeftijd bent hoef je ook niet zo veel meer,
is het leven rustiger…”
Wanneer ben je ècht oud, vraag ik haar. “Als je niks meer
wilt en niks meer doet”, is het antwoord. Levensadviezen
voor jongeren heeft ze niet: “Ze komen de dingen wel
tegen in de loop van hun leven.” Maar ouderen kunnen
wel dingen van jongeren leren: “Dingen doen en
ondernemen!” Lajla kijkt met belangstelling naar ze.
“Jongeren zijn heel verschillend, sommigen zijn heel
brutaal en respectloos”, zo heeft ze ervaren, “maar er zijn
ook anderen, die heel verlegen of juist sociaal zijn. Leuk

om te zien hoe jongeren in het leven staan, hoe ze dingen
ondernemen.”
Lajla is inmiddels weer heel actief: ze schildert, zingt in
een koor, volgt lessen Zumbadansen en moderne dans, ze
bezoekt de sportschool, volgt HOVO-colleges (Hoger
Onderwijs Voor Ouderen) en colleges die verzorgd
worden door het Generatiehuis.
Door de coronamaatregelen zijn de laatste maanden bijna
alle activiteiten waar ze aan meedeed weggevallen en dat
geeft ruimte voor bezinning. “Ik moet te veel van me zelf”
constateert ze. “Misschien moet ik toch iets skippen..”
Heel blij is ze met de nieuwe auto die ze een dag voor het
interview kon ophalen. De afgelopen jaren zat ze nog wel
eens achter het stuur, maar in leenauto’s en dan zat er
eigenlijk altijd iemand naast haar. Nu gaat ze weer
helemaal alleen op pad en dat geeft een gevoel van
vrijheid! “Maar het is ook inspannend, je moet veel
dingen tegelijk doen!”
Tenslotte de gouden tip om gelukkig oud te worden:
“Kom in beweging, blijf niet op de bank zitten! Heb
vertrouwen in je zelf en ga door! De goeie dingen komen
wel weer, ook als het tegen zit. Probeer met die houding
in het leven te staan en zoek naar het positieve!”

Je moet niet alleen voor jezelf leven
Siep Tilma (74), Boksum
Siep bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Beers.
Zijn vader was bezorger bij de Coöp en verkocht zijn
bakkerswaar in het dorp en wijde omgeving. Het gezin
had het niet breed, maar Siep kijkt terug op een mooie
jeugd. Hij was al een jaar of 13 toen hij voor het eerst op
vakantie ging. Warme herinneringen bewaart hij aan het
tentenkamp van de vakbond in Vierhouten.
Siep kon niet leren, vertelt hij en toen hij 14 was ging zijn
vader bij de Frico op zoek naar werk voor hem. Dat was
het begin van een lange carrière op verschillende
vestigingen van het bedrijf. Onderbroken door een
periode als dienstplichtig militair werkte Siep 47 jaar bij
de Frico aan de Snekertrekweg en op de Hemrik in
Leeuwarden, in Meppel en in Wolvega. Op zijn 62-ste ging
hij met pensioen.
Naast zijn werk was Siep altijd heel actief als vrijwilliger.
Zo zette hij zich o.a. in voor de voetbalclub, de
vogelwacht, het dorpskrantje, de oudercommissie, de
vereniging voor dorpsbelang, de bewonerscommissie van
de woningbouwvereniging en het dorpshuis. In 2010
ontving hij een lintje voor al zijn vrijwilligerswerk.

“Vrijwilligerswerk is echt
mijn hobby.”

“Het vrijwilligerswerk kreeg ik van huis uit mee”, vertelt.
Mijn vader was ook heel actief.” Ook nu nog vervult Siep
een aantal bestuursfuncties en voert hij verschillende
werkzaamheden uit binnen het verenigingsleven. Zo
schrijft hij regelmatig stukjes in het dorpskrantje en
verstuurt hij als lid van de lief-en-leedcommissie van de
sportclub kaartjes naar leden die iets ingrijpends
meemaken. “Dat vind ik mooi om te doen, mensen een
hart onder de riem steken. Dat wordt vaak zeer op prijs

gesteld. Die betrokkenheid bij de mensen om me heen
heb ik van mijn moeder.”
Siep heeft veel geleerd in de loop van zijn leven. Vanuit
zijn werk volgde hij verschillende cursussen en ook de
ervaringen die hij opdeed als bestuurslid in het
vrijwilligerswerk
zorgden
voor
een
groeiend
zelfvertrouwen. “Het lukt steeds beter om mijn
gedachten onder woorden te brengen, zo wel op papier
als tijdens het spreken in het openbaar. Van de
samenwerking met jongeren heb ik ook veel opgestoken.”
In 1968 trouwde Siep met Ytsje. Ze kregen twee zonen en
er kwamen vijf kleinkinderen Hij kijkt met een tevreden
gevoel terug op zijn leven tot nu toe: “Ik heb niks te
klagen!” De twee zonen hebben beiden een gezin en Siep
en Ytsje hebben regelmatig op de kleinkinderen gepast.
Ze genieten ervan hun kleinkinderen groot te zien
worden, hun ontwikkeling te volgen.
In 2014 werd bij Siep kanker in een nier vastgesteld en er
volgde een operatie. “Dat zoiets je zelf dus ook kan
overkomen, daar word je onzeker van. De controle nadien
is een goeie zaak, maar het blijft spannend. En hoewel het
natuurlijk veel impact had, heeft het mijn leven niet
wezenlijk veranderd.”
Over zijn uiterlijk maakt Siep zich niet zo druk, wel vindt
hij het belangrijk om er schoon en verzorgd uit te zien:
frisse kleren, een geurtje op. Ytsje merkt nog lachend op
dat Siep gewend is zijn haar te kammen voor hij naar bed
gaat, een bijzondere gewoonte die hij van thuis uit mee
kreeg.
Siep is een ‘Fries yn ieren en sinen’! Hij geniet van een
wandeling of fietstochtje in de eigen omgeving en maakt
dan graag een praatje met de mensen die hij tegenkomt.
Ook de Friese taal en cultuur liggen hem na aan het hart.
Samen met Ytsje bezocht hij veel voorstellingen van
Tryater en ook de openluchtspelen en toneeluitvoeringen
die door amateurs op de planken gebracht worden
kunnen op zijn belangstelling rekenen.
Siep pleit voor het gebruik van de eigen taal bij
bijvoorbeeld de huisarts. Hij schrijft en appt ook in het

Fries. Hij vindt het jammer dat ouders die onderling Fries
spreken hun kinderen in het Nederlands groot brengen.

bijvoorbeeld. Wees een beetje zuinig en als je iets wilt
hebben: spaar ervoor!”

Hij fietste en schaatste de Elfstedentocht, maar het is
helaas niet gelukt hem ook te lopen. Een nieuwe heup op
zijn 58-ste was daarvan de oorzaak en inmiddels merkt
Siep wel dat de jaren beginnen te tellen. “Je wurde wat
krebintiger, je binne net mear sa soepel.” Door regelmatig
te fietsen en met een groep ouderen te sporten bij de
sportschool werkt hij aan zijn lichamelijke conditie. Zijn
geest houdt hij scherp door de krant te lezen en het
nieuws op de televisie te volgen.

In zijn werkzame leven bij de Frico kreeg Siep al vroeg te
maken met computers. De ontwikkeling op het gebied
van internet, mobieltjes en tv gaan in sneltreinvaart. Siep
vindt dat mooi, het is leuk om met de computer van alles
uit te kunnen zoeken. En als er problemen zijn roept hij de
hulp in van zijn ‘pakesizzers’. Maar er kleven ook
bezwaren aan het hele internetgebeuren, het leidt enorm
af en vreet tijd en aandacht…

Siep kijkt met belangstelling naar jongeren, hij staat open
voor hun mening en vindt het knap dat ze bijvoorbeeld in
het verenigingsleven alles goed kunnen verwoorden. Op
de vraag of ze iets van ouderen kunnen leren antwoordt
Siep: “Gooi niet te snel iets weg, eten of kleding

Siep en Ytsje voelen zich nog niet oud. Nadenkend over de
toekomst lijkt het hen moeilijk om afhankelijk te worden.
Maar dat is gelukkig nog niet aan de orde. “Geven en
nemen, dat is de kunst van het ouder worden”, vindt Siep.
“Je moet niet alleen voor je zelf leven!”

‘De Kunst van het ouder worden’ van Stichting DeDansDivisie en Het Generatiehuis in Leeuwarden is een project bestaande
uit een voorstelling gespeeld door oudere dansers en toneelspelers en de uitgave van dit blad. In de voorstelling vertelden
14 ouderen uit Friesland vanuit eigen ervaring hoe het is om ouder te worden. De voorstelling heeft begin 2020 getoerd
langs verschillende woonzorginstellingen voor ouderen in Friesland.
Het Generatiehuis in Leeuwarden heeft als doel ontmoetingen en verbindingen te creëren tussen verschillende generaties.
Dit doet ze door het organiseren van culturele activiteiten op verschillende locaties in de stad Leeuwarden.
Stichting DeDansDivisie zet zich in voor een inclusieve maatschappij waarin iedereen meedoet en meetelt, van jong tot
oud, van chronisch ziek tot gezond. Dit doet ze door dansvoorstellingen te maken over actuele maatschappelijke thema’s
met specifieke doelgroepen.
Mocht u interesse hebben in een van de activiteiten van Het Generatiehuis, ga dan naar www.generatiehuis.nl om ons
aanbod te bekijken. Mocht u interesse hebben in de projecten of voorstellingen van DeDansDivisie, ga dan naar
www.dedansdivisie.nl.
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