Tips voor boeken, films en activiteiten
Bij Open Deur september 2014: 80!

Bron foto: http://www.bosdiertjes.nl/ouderdom/
BOEKEN
Jean-Jacques Suurmond: Meer geluk dan grijsheid. Spiritualiteit van de
ouderdom. (Meinema, 2013)
De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien:
‘alles wordt minder’. Maar zonder de problemen die met ouder worden
gepaard gaan te bagatelliseren, laat Jean-Jacques Suurmond in dit boekje
zien dat ouder worden kan worden beleefd als een spirituele weg, waardoor
de kwaliteit van leven toeneemt. Naast ‘alles wordt minder’ kan men dan
tegelijkertijd zeggen: ‘ten diepste wordt alles meer dan ooit’.
Frits de Lange: Pleidooi voor beter ouder worden. (Voorheen: De armoede
van het zwitserlevengevoel) (Meinema, 2008/2013)
We willen in onze Derde Leeftijd graag onbekommerd de kroon op ons leven
zetten. Maar worden we werkelijk gelukkig van een 'zwitserleven'? Essay dat
de strijd aanbindt met het Grijze Genieten, dat voor weinigen is weggelegd en
niet deugt als ideaal. Een leuke oude dag is nog niet per definitie een goede
oude dag. Hoe kunnen we zonder zwitserleven zinvol leven?
Douwe Draaisma: De heimweefabriek (Historische Uitgeverij, 2008)
Wijsheid komt met de jaren. Maar vergeetachtigheid gaat haar voor. En daarom
zetten we alles in om ons geheugen scherp te houden, van braintraining tot

vitaminepreparaat. Maar is het zinvol, al die hersengymnastiek? Douwe Draaisma neemt het op
voor het oude geheugen. Met oog voor detail ontzenuwt hij de gemeenplaatsen over het brein en
vertelt op liefdevolle wijze het ware verhaal over de dingen die voorbij gaan. Over de
ongrijpbaarheid van de herinnering, de markt van het grote vergeten en over de heimwee naar de
wereld die alleen nog in de herinnering bestaat. Maar ook over de onverwachte genoegens van
een ouder wordend geheugen, zoals het zogenaamde reminiscentie-effect, dat maakt dat
herinneringen aan de jeugd vaak met nieuwe kracht terugkeren.
De heimweefabriek maakt duidelijk dat de tijd niet alleen iets doet met het geheugen, het
geheugen doet ook iets met de tijd.
Herman Andriessen: Staan in het einde. Over het beamen en
verdiepen van de ouderdom. (Meinema, 2009)
Thema’s als verwondering en verdriet, lijden en dood, eigenwijsheid en
eigenwaarde vinden hun eenheid en samenhang in het overkoepelende
thema ‘in het einde staan’. Wanneer de ouderdom intreedt, gaat het om
het leven in zijn geheel, over de nieuwe taken die deze leeftijd met zich
meebrengt, over verzoening en het overstijgen van onze levenstijden.

Joep Dohmen en Jan Baars (red): De kunst van het ouder worden. De
grote filosofen over ouderdom. (Ambo/Anthos, 2011)
In de laatste 150 jaar is onze gemiddelde levensverwachting meer dan
verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en
medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk?
Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting
van het leven? De auteurs zoeken in de geschiedenis van de filosofie
naar antwoorden op deze vragen. Zij brengen bekende en minder
bekende teksten bijeen over ouderdom, van klassieke tot hedendaagse
denkers, van Plato en Aristoteles tot Bertrand Russelll en Simone Beauvoir, van Cicero en
Augustinus tot Nietzsche en Schopenhauer.
FIMS EN DOCUMENTAIRES
TV-Lab Oudtopia

Nicolaas Veul (30) en Tim den Besten (27) gaan een maand in een verzorgingshuis wonen
om zo wezenlijk in contact te komen met de ouderen van nu. Ze onderzoeken wat het
precies inhoudt om oud te zijn.

Amour (Michael Haneke, 2012)
Jean-Louis Trintigant en Emmanuelle Riva (beiden over de 80) fenomenaal als een
echtpaar in Parijs dat na 60 jaar nog evenveel van elkaar houdt als in het begin. Ze
hebben hun leven aan de muziek gewijd. Maar dan krijgt de vrouw een beroerte en raakt
ze gedeeltelijk verlamd.
Leo en Tineke Vroman
Documentaire van omroep Human, 2014. In het leven van dichtersechtpaar Leo en Tineke
Vroman staan de Liefde, het Leven en de Dood centraal. Op de vraag naar de voorwaarde
om samen zo gelukkig oud te worden hoeft Leo niet na te denken.
Cocoon (Ron Howard, 1985)
Een groepje ouderen ontdekt een zwembad met daarin bijzonderen 'stenen' waar ze met
de dag vitaler en fitter van worden. Als het bestaan van deze verjongingskuur uitlekt, wil
iedereen erheen en gaat het mis...

LINKS
Negen adviezen over de kunst van het ouder worden (filosofie)
Van Plato tot Heschel
Citaten over ouderdom op citaten.net
Kennislink over veroudering
Gedicht over de ouderdom
Artikel van Bijbel in Gewone Taal (Nederlands Bijbelgenootschap) over Prediker 12.

