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UP! en In je Uppie,
beide verwijzen naar de programma’s voor oude
ren die de afgelopen jaren zeer succesvol zijn 
gebleken. UP! klinkt vrolijker dan In je Uppie,  
dat associaties teweegbrengt met eenzaamheid 
en verval. Zowel de veerkracht als de droefenis 
zijn gekoppeld aan de levensfase die ook de mijne 
is. Dat is geen ramp, het is onvermijdelijk dat het 
ouder worden gepaard gaat met afscheid. Maar 
het is onzinnig om ons ouderen te beschouwen als 
zielenpoten die met compassie moeten worden  
behandeld. Wij willen geen bijzondere, maar 
een gelijke behandeling. En we zijn ook bereid 
om daar zelf wat aan te doen; geïnteresseerd en 
nieuwsgierig te blijven, de lat, ook voor onszelf, 
hoog te blijven leggen. Natuurlijk heb je daar 
soms een duwtje bij nodig. Met regelmaat de UP! 
talkshows bezoeken, verschaft je dat. Ik had nooit 
kunnen denken dat thema’s die met ouderdom te 
maken hebben zo diepzinnig en eerlijk, maar  
bovenal met zoveel humor, aan de orde kunnen 
worden gesteld. Een UP! talkshow bijwonen werkt 
als een trampoline; je stapt higher naar huis. 

Het is eigenlijk van de gekke dat het concept van 
UP! zo uitzonderlijk is. Dat ervan wordt uitgegaan 
dat wij ouderen het waarderen om op hurktoon te 
worden aangesproken. Dat we ons niets leukers 
kunnen voorstellen dan een potje bingo. Terwijl 
onderhand de macht van ons getal tot nadenken 
zou moeten stemmen. Van onze totale bevolking 
is 3 miljoen ouder dan 65 jaar. Maar we vermenig
vuldigen ons in rap tempo: in 2040 zijn we al met 
4,8 miljoen. Door de stijgende levensverwachting, 
die weer samenhangt met de verfijning van 

medische ingrepen en de uitbreiding van de 
farmaceutische hulpmiddelen, zal een nog groter 
aandeel daarvan uit 75plussers bestaan. Diversi
teit, verschil in levensvisie, ambitie en sociale 
capa citeit, die voor iedereen in onze samenleving 
wordt geaccepteerd, lijkt niet te gelden voor oude
ren. Die worden in de eerste plaats aangesproken 
op hun leeftijd en ten tweede op het zogenaamde 
vervalperspectief. Geen wonder dat veel mensen 
het vieren van hun vijftigste nogal angstaanjagend 
vinden; vrezen voor hetgeen hen te wachten staat, 
als ze voorbij de helft van hun leven zijn beland. 
Maar je zonder knikkende knieën voor te bereiden 
op de ouderdom, zou verstandig zijn. Door die 
levensfase niet overvallen te worden, maar er zelf
bewust in te stappen is nog verstandiger. En het 
kan ook aangezien ons brein zich, terwijl we ouder 
worden, nog steeds blijft ontwikkelen. Op een 
zodanige manier dat we dichterbij onszelf komen.

Dat is niet alleen een hoopgevend idee omdat het 
ons in staat stelt dingen te doen waar we eerder in 
het leven niet aan toekwamen (denk maar aan de 
450.000 mensen die betrokken zijn bij actieve  
kunstbeoefening van Lang Leve Kunst)1. Het 
confronteert ons ook met dilemma’s en frustra
ties die we onderweg opliepen. Allerlei zaken die 
werden weggemoffeld, waar zo min mogelijk bij 
werd stilgestaan. Dat is de reden dat In je Uppie 
werd ontwikkeld. Door je problemen te delen met 
anderen, door die van anderen te herkennen, door 
aan de hand van een deskundig gespreksleider op 
nieuwe wegen gewezen te worden; het blijkt een 
fantastische mogelijkheid om de knopen te ont
warren die een positieve, prettige en ontspannen 
oudere dag belemmeren.

In het magazine dat voor u ligt, is de ervarings
kennis van deelnemers aan In je Uppie neergelegd. 
Hun verhalen getuigen van het overwinnen van 
droefheid en verval, van de veerkracht van oude
ren. Ik werd erdoor van overtuigd dat UP! en In je 

Uppie bij elkaar horen. Ze zijn zusje en broertje uit 
het brein van dezelfde moeder: Alet Klarenbeek.

Hedy d’Ancona

1 www.langlevekunst.nl

Marianne Maandonks (92) staat model voor de In je Uppie flyers. Ze klom 
speciaal voor ons op de 15 meter plank. Ze is Europees kampioen op meerdere 
zwem afstanden. We hebben alle ontzag voor haar kracht, maar kunnen ook 
niet ontkennen dat zij meestal de enige zwemmer in haar leeftijdscategorie is. 
Haar medailles bewaart ze in een schoenendoos. Intussen is Mariannes tactiek 
al jaren hetzelfde, zoals ze ooit aan Omroep Brabant verklapte: “Verstand op 
nul, blik op oneindig, de turbo erop en ik zie wel hoe ik weer op de kant kom.”
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PERSOONLIJKE 
GROEI TOT DE 
LAATSTE SNIK

UP! begon, zoals de meeste dingen, met een 
persoonlijke aanleiding. De relatie met mijn 
moeder was niet al te best. Ik realiseerde me 
gelukkig op tijd dat ook zij ooit een kind was 
met een persoonlijke geschiedenis, waar zij 
blijkbaar niet zonder kleerscheuren uit was 
gekomen. Woede en frustratie maakten plaats 
voor nieuwsgierigheid, mededogen en liefde. 
De laatste tien jaar van haar leven stelde ik 
eindeloos vragen en kon zij vertellen over haar 
leven en haar gevoelens. Ik heb haar beter leren 
begrijpen. En daarmee ook mezelf. Het maakte 
mogelijk dat ik haar, 95 jaar oud, kon bijstaan 
toen ze ging sterven. Het was goed. Het scheelde  
enorm in het verdriet. Wat een rijkdom. Het 
delen van verhalen lucht op en bemoedigt, 
geeft woorden aan een gevoelige onderstroom, 
maakt de gelaagdheid van een leven zichtbaar. 
En precies dat gun ik iedereen.
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1 Het fijne aan ouder worden is 
dat je kan bouwen op veel levens- en 
werk ervaring. In UP! komen alle lijnen 
samen. Dankzij mijn 25 jaar ervaring 
als theaterproducent is geen live event 
te gek, dankzij mijn reclamebureau 
ervaring en empowerment campagne 
De tafel van één heb ik ervaring 
kunnen opdoen met landelijke 
maatschappelijke campagnes. Zonder 
de hulp van velen en vooral van 
Marleen Stoltz (redactie), Ronnie Kroes 
(communicatie) en Hadassah de Boer 
(presentatie) was het allemaal niet 
mogelijk geweest. Grote dank ook aan 
Annewiep Bloem en Pauline Schipper 
– projectleiders van In je Uppie – en 
alle gespreksleiders. En natuurlijk 
alle partners en fondsen. Dankzij 
jullie en – het allerbelangrijkste – alle 
deelnemende ouderen kan UP! zijn 
wat het is.

h o e h et  bego n

me diep. Wat doe je dan? dacht ik. Hoe ga je daar mee om? Ik besloot het  
spontaan te vragen aan een grote groep ouderen in Leeuwarden. Het resultaat 
was verbluffend. Er ontstond een diepgaand gesprek over spijt, over dingen die 
niet of helaas wél waren gedaan en gezegd, met alle gevolgen van dien. Het  
gesprek luchtte de aanwezigen zichtbaar op. Ze voelden zich duidelijk  
gesteund door nieuwe inzichten van leeftijdsgenoten.

Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik meteen wist dat dít was wat ik 
moest gaan doen: echte thema’s op tafel leggen en daardoor verbinding tot 
stand brengen. In je Uppie was geboren: een kleinschalig gesprek onder  
ouderen over onderwerpen die normaal gesproken niet aan de orde komen, 
zoals spijt en afscheid. 

Impact
Inmiddels zijn we met dank aan de ouderenfondsen RCOAK en Fonds 
Sluyterman van Loo en lokale culturele en welzijnsorganisaties een pilot 
met tientallen In je Uppie’s verder. Het waren stuk voor stuk enerverende 
en ontroerende gesprekken. De gespreksleider speelt een essentiële rol door 
oprecht nieuwsgierig te zijn, de focus op het thema te houden en vooral niet te 
coachen of te duiden. Het gaat erom mensen met elkaar in gesprek te brengen. 
Het gevoel achter de verhalen zichtbaar te maken. Kwetsbaar te durven zijn. 

De UP! methodiek blijkt een beproefd recept, zo laat het onderzoek van 
dr. Maurice de Greef (zie pagina 14) zien. UP! biedt ouderen een veilige 
ontmoetingsplaats om vaak lang verzwegen verhalen en gevoelens te delen. 
Het blijkt dat zij zich dankzij In je Uppie gehoord en gezien voelen, nieuwe 
inzichten krijgen en zich aangesloten voelen bij een groep of gemeenschap. 
Het vermoeden is daarmee bevestigd dat de opzet is geslaagd en dat In je Uppie 
een bijdrage kan leveren bij het verminderen van (dreigende) eenzaamheid.

In je Uppie is daarmee de nieuwste loot aan de UP! stam, maar zeker niet 
de laatste. Ouder worden doen we immers allemaal, elke dag weer, en in 
groeiende getale. UP! biedt een eigentijds antwoord op maatschappelijke 
vraagstukken rondom ouder worden en weet ouderen te bereiken en in 
beweging te brengen. 

We nodigen iedereen uit om samen te werken aan een samenleving waar 
ouderen zich gezien en gehoord weten. Pas dan wordt vergrijzing verzilverd. 
Laten we het samen mogelijk maken om persoonlijke grenzen te verkennen, 
nieuwsgierig te blijven en te leren. Want persoonlijke groei is mogelijk,  
zo blijkt. Tot de laatste snik.

Alet Klarenbeek 
Initiatiefnemer UP!

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Natuurlijk is een deel daarvan te 
herleiden naar sociale omstandigheden, maar ik denk toch dat eenzaamheid 
vooral van binnen komt. Ik denk heel basaal dat je alleen in het leven komt en 
er alleen weer uit gaat. Dat leidt er misschien onbewust toe dat je je, naarmate 
je leeftijd vordert, steeds meer terugtrekt in jezelf om je voor te bereiden op 
een naderend afscheid. 

Als je ouder wordt, krijg je hoe dan ook ongelofelijk veel afscheid te verduren. 
Hou je dan maar eens staande. Het begint al met je pensioen. Ineens draait 
je zelfbeeld niet meer om wat je doet, maar om wie je bent. Hoe onwennig is 
dat? Nog lastiger is het afscheid van je gezondheid, je mobiliteit en je woning 
wellicht, om van het vreselijke afscheid van je dierbaren maar te zwijgen.  
Ik denk: hoe beter je je tot dat afscheid kan verhouden, hoe beter je er voor 
jezelf en anderen kan zijn. Hoe dan? Om te beginnen door onze verhalen te 
delen. Je echte zelf te laten zien, met alles erop en eraan. 

Je bent nooit te oud om te leren en waardevolle inzichten op te doen. Ik hoorde 
in het netwerk van manlief, een gerenommeerde hersenwetenschapper, dat 
het van groot belang is om je brein actief en ‘aan’ te houden. Laat leren nou 
precies dat doen. Je steekt er wat van op én het bevordert een vitale oude dag. 
En los daarvan: ik denk dat nieuwsgierige mensen voor hun omgeving leukere 
mensen zijn.

UP! talkshows en regio events
Dus besloot ik1 UP! te beginnen: live ontmoetingen met en voor ouderen, 
rondom schurende thema’s, aangedragen door de ouderen zelf, die ertoe doen 
als je ouder wordt. Ontmoetingen die ouderen helpen zich te ontwikkelen.  
UP! gebruikt gewone mensentaal en biedt een persoonlijke en realistische kijk 
op ouder worden. We houden ons publiek een spiegel voor: Wat staat je nog te 
doen? Waar moet je het nog over hebben? Deel je verhaal met dierbaren en  
familie, nu het nog kan. Ook al is het spannend, probeer het. Persoonlijke 
groei is mogelijk, tot de laatste snik.

Het sloeg direct aan. In De Nieuwe Liefde in Amsterdam komen sinds 
september 2017 elke maand een kleine 200 mensen  veelal ouder dan 65, 
onder wie verrassend veel mannen, naar de UP! talkshow. 

In de loop van de tijd is UP! daarnaast in het land succesvolle regioevents 
gaan organiseren, met ook hier als kern de thematische talkshow, in 
samenwerking met lokale organisaties. 

In je Uppie
In het voorjaar van 2018 las ik in een onderzoek van ouderenbond KBOPCOB 
dat veel ouderen aan het eind van hun leven worstelen met spijt. Het raakte  www.upinnederland.nl

Deel je verhaal 

met dierbaren en 

familie, nu het 

nog kan.

Ouder worden 

doen we immers 

allemaal, elke 

dag weer, en in 

groeiende getale. 
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‘Ik vond het heel spannend, die keer 
bij In je Uppie. Ik ben eigenlijk meer 
van het eenopeen contact. Om in 
een groep zo’n persoonlijk verhaal te 
vertellen waarvan ik weet dat het niet 
direct door iedereen erkend wordt… 
Maar ik voelde me veilig genoeg en ik 
heb het verteld.’

“Hè hè,” dacht mijn vader. “Eindelijk 
na drie meiden een stamhouder.” 
Hij kon best wat hulp gebruiken in 
het boerenbedrijf. Na mij kwamen er 
weer twee meiden. 
“Die Nico, die moest het worden.” 
Hij heeft zich uitgesloofd, mijn vader: 
een lammetje, een hond, konijnen, 
duiven, om mij maar die liefde voor 
die dieren te laten voelen. Het hielp 
allemaal niets. Het was niets voor 
mij. Toen ik twaalf was, was er een 
uitvlucht mogelijk, ik ging naar het 
klooster. Ik ging van Medenblik 
naar Tilburg om frater te worden. 
Ik heb daar tien jaar gezeten en was 
regelmatig heftig verliefd op mede
broeders. Uiteindelijk kwam ik ermee 
voor de draad bij de overste. Die zei 
dat het kwam omdat we in zo’n gefor
ceerde situatie met alleen jongens en 
mannen zaten en dat het wel over zou 

waaien als ik in de gewone maat
schappij zou komen. Nou, zo werkte 
dat natuurlijk niet! 

Ik was een vreemde in het gezin.  
Alleen niet als we zongen bij de afwas. 
Twee reebruine ogen van de Selvera’s 
en dan tweestemmig. Met het zingen 
voelde ik wel die verbondenheid.  
Er waren altijd die visites met aan de 
ene kant de mannen en aan de andere 
kant de vrouwen. Op een gegeven  
moment heb ik gezegd dat ik koos 
voor het eenopeen contact. Van de 
elf broers en zussen is er eentje over
gebleven: zus Ans. Met haar heb ik 
nog steeds goed contact.

Aanvankelijk ging ik werken in het 
onderwijs en daarna ging ik naar de 
Sociale Academie. Ik werd gezins
voogd en werkte in een project voor 
de eerste opvang van buitenlandse 
kinderen. Later ging ik toch weer 
terug naar het onderwijs als groeps
leerkracht op een basisschool.

Ik heb eigenlijk altijd de frustratie 
van mijn vader gevoeld. Ik heb nooit 
echt een band met hem gekregen. 
Ruim twintig jaar geleden werd ik 

over spannen. Ik kon het niet langer 
waarmaken. Ik had altijd een gevoel 
van falen naar mijn vader en moeder 
toe. In mijn werk was ik perfectionis
tisch. Ik wilde het allemaal heel erg 
goed doen, was altijd alles tot in de 
puntjes aan het voorbereiden. Ik heb 
tropenjaren gedraaid, maar ik kreeg 
de gelegenheid om eruit stappen en 
dat was eigenlijk a blessing in disguise.

Ik heb een scenario in dit leven 
gekozen om los te komen van al die 
mensen. Los van mijn familie. Om 
eindelijk thuis te komen bij mezelf. 
Uit oude patronen kunnen stappen 
en los durven laten. Echt de basis in 
mezelf vinden. Dat is een hele een
zame zoektocht. Ik heb het echt vaak 
gezocht in groepen, maar ik kwam 
er iedere keer weer achter dat ik daar 
niets te zoeken heb. Het is mooi om te 
zien dat dit het werk is dat ik in mijn 
leven heb moeten doen. Alle puzzel
stukjes zijn op hun plek gevallen.  
Ik voel me rijk.
Ineens is het zingen weer terug
gekeerd in mijn leven. Ik zit nu in het 
seniorenpopkoor Lust for Life.  
We treden binnenkort op bij UP! in 
De Nieuwe Liefde.’ 

Nico (75), Amsterdam

Echt de basis in mezelf vinden. 
Dat is een hele eenzame 
zoektocht. 
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‘Eerlijk gezegd vond ik de naam In je 

Uppie niet zo uitnodigend, want in 

je uppie betekent alleen. Maar ik ben 
toch gegaan, want ik bén alleen en 
voel me soms eenzaam.

Ik volg lessen praktische filosofie in 
een groep van tien tot vijftien men
sen. Door longontsteking kon ik een 
week of drie niet naar les. Ik hoorde 
vrijwel niets van mijn groep. Dat 
voelde niet goed. Ik weet wel dat je 
daar als individu zit, maar je vormt 
ook een groep, een gemeenschap. 
In een studieweekend heb ik aange
geven dat ik betrokkenheid van de 
school bij de studenten miste. Dat 
werd uitgelegd alsof ik de school de 
schuld gaf. Dat was helemaal niet 
mijn bedoeling. Vervolgens kreeg ik 
allerlei adviezen. Maar daar zat ik 
niet op te wachten. Ik wilde gewoon 
mijn gevoel delen. Toen ik thuis 
kwam stond in Trouw een artikel 
over hoe de kerk omgaat met mensen 
die eenzaam zijn. En wat lees ik?  
De kerk moet OMA thuislaten in het 
contact met eenzame mensen.  
Ze moet niet met Oplossingen,  
Meningen en Adviezen aankomen. 
Een luisterend oor, dát is belangrijk. 

Ik had een relatie en ben er verdrietig 
om dat dat uit is. Ook al heb ik het 
zelf uitgemaakt. Het blijft pijn doen. 
Wij hebben beide onze rugzakjes met 
overtuigingen, angsten en ervarin
gen uit het verleden die een vrije 
relatie belemmeren. Als ik ‘s nachts 
zo intens verdrietig ben en denk dat 
het verdriet nooit meer ophoudt, dan 
vraag ik me af: heeft het leven nog 
zin? Ik ben niet bang voor de dood.  
Ik heb een bijnadoodervaring gehad 
en dat was een hele fijne ervaring. 

Bij In je Uppie vertelde een vrouw dat 
ze zich op een belangrijk moment in 
haar leven had laten overrulen door 
artsen en haar familie. Daar had ze 
spijt van. Na die bijeenkomst kreeg 
ik een appje van mijn schoondochter 
dat haar grootvader overleden was, 
91. Toen dacht ik: als ik ook 91 word, 
dan heb ik nog acht jaar. Wat wil 
ik dan nog doen? Zo dat ik op mijn 
sterfbed geen spijt heb van dat ik iets 
niet heb gedaan.

Toen heb ik een kennismakings
advertentie in de krant gezet: 
“Spiritu ele tachtigplusser zoekt 
vriendin.” Daar ben ik nou mee 

bezig. Iemand vroeg me: “Ben je een 
vrouwenliefhebber of een mannen
man?” Moest ik wel om lachen. 
Maar persoonlijke gesprekken voer 
ik gemakkelijker met vrouwen dan 
met mannen. 

Ik vind het boeiend om op zoek te 
gaan naar mezelf. In filosofische 
termen: het Ware Zelf. Als het je lukt, 
dan voel je je helemaal vrij. Dan is 
er alleen maar rust en harmonie. 
Bij die bijnadoodervaring was dat 
ook zo. Alle geroezemoes en gedoe 
van binnen is dan weg. Ik ben 
zeeman geweest en op zee heb ik 
het ook een keer gehad. We waren 
op de Noordzee, ten noorden van 
Helgoland en het vroor dat het 
kraakte. Zelfs het zoute zeewater was 
bevroren en er lag een laagje papijs 
op. Het was een windstille nacht, 
met volle maan. En de stilte die je 
dan ervaart! Dit soort momenten, die 
stilte, daar ben ik naar op zoek. Dat 
is het doel in mijn leven. Ik zou nog 
weleens met een busje naar Estland, 
Letland en Litouwen willen. Maar 
eerst iemand vinden die met me mee 
gaat. Ik ga niet in mijn uppie.’

Jan van der Wal (83), Burgum

Dit soort momenten, die stilte, 
daar ben ik naar op zoek. Dat is 
het doel in mijn leven.



1514

UP! organiseert als middel tegen 
eenzaamheid een kleinschalige 
laagdrempelige empowerment
bijeenkomst, genaamd In je Uppie.  
Het is een gesprek over een specifiek 
thema, dat ertoe doet als je ouder 
wordt en wat kan leiden tot openheid 
over gedeelde ervaringen en nieuwe 
inzichten voor de mensen die 
meedoen. 

De aanwezige ouderen delen 
ervaringen, daartoe aangemoedigd 
door de gespreksleider, die bij 
voorkeur uit de regio afkomstig is  
en de taal en gebruiken kent. 

De bijeenkomsten gaan over schu
rende thema’s, zoals schaamte, spijt, 
schuld, liefde, rouw en vriendschap. 

Wat is de impact van deze 
bijeenkomsten? De UNESCO Leerstoel 

Volwassenen educatie van de Vrije  
Universiteit Brussel is gevraagd 
om door middel van een evaluatie
onderzoek de impact van In je Uppie 
in kaart te brengen.

Ontmoeting en veiligheid leiden tot 
stilstaan, uiten en herkennen
Uit de resultaten blijkt, dat deelname  
aan In je Uppie tot verschillende  
re sultaten leidt onder de deelnemers.  
Allereerst wordt duidelijk, dat vrijwel 
alle deelnemers1 aangeven (29 van de 
31) dat ze andere mensen ontmoeten 
in een veilige sfeer en deelnemen aan 
een groepsproces. Een deelnemer 
geeft aan dat de behoefte bijvoorbeeld 
groot was om andere mensen te 
ontmoeten en dat In je Uppie in die 
behoefte voorziet: “Het sprak me 
meteen heel erg aan en waarom, 
omdat ik een nogal allene figuur 
ben. Ik woon alleen, ik ben alleen en 
een eenzame figuur en het leek me 
fantastisch om met andere ouderen 
van gedachten of gevoelens te kunnen 

wisselen over dit onderwerp ‘spijt’. 
Welk onderwerp het ook geweest zou 
zijn, het belangrijkste was dat ik kon 
delen, dat ik in een groep zou zitten 
met andere mensen en dat ik kon 
delen. Daarom nam ik daaraan deel”.

Deze ontmoeting met anderen in 
een veilige sfeer leidt bij de meeste 
deelnemers (19 van de 31) tot de 
mogelijkheid bij een inhoudelijk 
belangrijk onderwerp stil te kunnen 
staan. Sommige deelnemers geven 
aan dat dat voor herkenning zorgt: 
“Nou ja, net zoals die mevrouw die 
zegt dat ze er zo’n spijt van had dat 
ze de, dat ze toen haar man overleden 
was, dat ze pas tot de ontdekking 
kwam hoe het bij haar ouders, dat ze 
niet meer gesteund was en zo, dat ze 
niet meer gesteund had en zo, ja, ja, 
dat herken je dan”. 
Anderen geven aan, dat het hen 
juist uitnodigt om zelf ook dingen 
te uiten, zoals iemand aangeeft: “En 
het verrassende was voor mij, dat ik 
zowel bij het thema ‘familie’ als bij 
het thema ‘afscheid’ kon ik toch mijn 

Maurice de Greef is leerstoelhouder UNESCO Leer-
stoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit 
Brussel, onderzoeker en adviseur van Artéduc en 
extern onderzoeker aan Maastricht University.  
Momenteel is hij landelijk en in Europa vooral 
bekend door het succesvolle impact onderzoek van 
Volwasseneneducatie. Daarnaast is hij onderwijs-
adviseur en begeleidt hij instellingen en gemeenten 
als trainer, discussieleider en procesmanager om 
educatieve, welzijns- en onderwijsdiensten voor 
kwetsbaren (laagopgeleiden, laaggeletterden, 
ouderen, risicojongeren en vluchtelingen) in de 
samenleving te verbeteren. Inmiddels heeft hij in 
diverse Europese landen onderzoek gedaan naar de 
impact van leertrajecten en ook een Europese studie 
gedaan naar het leerstelsel voor volwassenen.

visie kwijt. Wat, ja, niet algemeen 
gebruikelijk is en meestal doe ik 
het één op één, maar degene die het 
gesprek leidde, zowel de ene als de 
andere keer, die gaven toch, ja, een 
heel veilig gevoel dat ik, ja, mijn niet 
alledaagse mening toch op tafel  
kon leggen”.

Daarnaast spreken 16 van de 39 
deelnemers – vooral die mensen die 
zich konden uiten – van een gevoel 
van gezien en gehoord worden: “Het 
was echt een soort openbaring, dat 
iedereen luistert ook. En ja, je hebt 
niet het gevoel dat je iets raars vertelt 
of zo. En je krijgt ook andere mensen, 
ja, die hebben dan ook een mening 
daarover en allemaal heel positief”. 

i m pact  o n d er zo eki m pact  o n d er zo ek

In je Uppie: 
ontmoeten, 
stilstaan, 
herkennen  
en uiten

Door Prof. Dr. Maurice de Greef

1 De uitspraken hebben betrekking op 
specifieke respondenten, voor de leesbaar-
heid spreken we hier van deelnemer, wat 
betrekking kan hebben op een man of een 
vrouw. De uitspraken van de respondenten 
zijn letterlijk opgenomen.
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Bijna een derde deel van de deel
nemers (9 van de 31) krijgt daardoor 
ook meer inzicht in zichzelf, maar 
dat hoeft niet altijd te komen doordat 
ze zichzelf uiten. Een man geeft 
bijvoorbeeld aan dat deelname aan 
In je Uppie hem heeft geleerd dat hij 
voortaan anderen minder snel moet 
beoordelen: “Ik geloof het wel. Ik 
denk wel dat je mensen niet altijd 
moet beoordelen op hoe ze zijn, maar 
zoals ik al zei daarnet, maar dat je 
niet iedereen moet beoordelen op 
hun uiterlijk en doen en laten. Dus, 
dat je niet direct een oordeel hebt 
als iemand raar doet of nors is (…). 
Waarom doet iemand zo, waar komt 
het door? Als je er iets van weet dan 
kijk je er anders naar”.

Ten slotte geven 8 van de 39 deel
nemers aan, dat ze het gevoel 
hebben gekregen bij een groep of 
gemeenschap te horen, doordat ze 
zich in de meeste gevallen hebben 
kunnen uiten: “Ja, ik vind het erg 
leerzaam. Ik ben helemaal de laatste 
tijd enorm aan het veranderen en ik 
weet zeker dat dat ook een onderdeel 

(…) is van In je Uppie. Door gewoon 
heel veel dingen buiten de deur te 
doen en dat geeft mij een heel goed 
gevoel dat ik weer een onderdeel van 
de maatschappij ben. En ‘In je Uppie’ 
maakt er ook een onderdeel van uit”.

Het een leidt tot het ander
Het figuur hiernaast geeft een 
overzicht van de resultaten, die 
mensen ervaren door deelname aan 
In je Uppie. Tegelijkertijd geeft het 
ook aan, dat het één tot het ander 
kan leiden. Doordat deelnemers 
bijvoorbeeld ergens bij stilstaan en 
zich uiten, kan dat voor de een leiden 
tot je gehoord en gezien voelen en 
voor de ander tot je onderdeel van een 
gemeenschap of groep voelen. 
Bij een deel van de deelnemers leidt 
het stilstaan bij een onderwerp 
bijvoorbeeld tot herkenning. 

Samenvattend wordt duidelijk, dat 
het merendeel van de deelnemers 
ervaart dat ze stil kunnen staan bij 
een onderwerp en dingen herkennen 
of zich uiten. Ongeveer de helft van 
de deelnemers ervaart gezien en 

gehoord te worden en een kleiner deel 
krijgt nieuwe inzichten over zichzelf 
of heeft het gevoel bij een groep of 
gemeenschap te horen. 
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gemeenschapsgevoel

gezien en gehoord 
worden

inzicht krijgen

Voor het kwalitatieve onderzoek is op basis 
van de richtlijnen van het fenomeno grafisch 
onderzoek een interviewtechniek met 
open vragen gehanteerd. Hierbij staat het 
“diepte-interview” centraal, zodat de res-
pondenten aangemoedigd worden om het 
te onderzoeken fenomeen te bediscus siëren 
(Booth, 1997). Om subjectieve waar neming 
te voorkomen is een team van 6 tot 7 
onderzoekers samengesteld, dat samen via 
een plenaire instructie geïnformeerd is over 
de procedure van afname. Elk interview 
duurde circa 45 minuten, waarbij vooraf 
vragen zijn vastgesteld bestaande uit 12 
hoofdvragen aangevuld met doorvraag-
vragen. Alle 31 interviews zijn opgenomen. 
Op basis van de audiobestanden zijn 

transcripties gemaakt, die woord voor 
woord zijn uitgewerkt. Elke transcriptie is 
uitgewerkt via een identiek format om een 
goede vergelijking te kunnen maken tijdens 
de analyse. Om een gedegen onderzoeks-
analyse te kunnen doen, zijn de analyse-
stappen van de fenomenografie doorlopen 
die Marton et al. (1997) beschrijven. Om 
bias te voorkomen zijn de resultaten van 
de onderzoeksanalyse van elke onder-
zoeker besproken door middel van een 
onderzoekers triangulatie en een peerreview 
(Eisner, 1998). Dit houdt in dat allereerst 
elke onderzoeker afzonderlijk een aantal 
interviews heeft doorgenomen en geanaly-
seerd en vervolgens een aantal cate gorieën 
van betekenissen heeft gemaakt. In sub-

groepen van onderzoekers zijn de resultaten 
van deze analyse besproken. Uiteindelijk 
zijn de verschillende categorieën vastge-
steld na het verkrijgen van een consen sus 
(Marton, 1992). Ten slotte is intersubjecti-
viteit voorkomen door een peerreview te 
realiseren op de verschillende categorieën 
van resultaten. Een externe onderzoeker 
(die gespecialiseerd is in dit thema) heeft 
alle transcripties doorgenomen en wederom 
categorieën van percepties samengesteld. 
Deze indeling is naast de indeling van het 
onderzoeksteam gelegd en uiteindelijk zijn 
de categorieën van resultaten vastgesteld 
in een zogenoemde “outcomespace”. Deze 
outcomespace vormt de basis voor de resul-
taten van dit onderzoek.

i m pact  o n d er zo eki m pact  o n d er zo ek
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“Ik wie njoggen jier. Mem lei al 
in pear wike op bêd, sy hie krekt 
in poppe krigen, mar se hie ek 
tromboaze bleek letter en se wisten 
doe noch net goed hoe ’t se dêrmei 
omgean moasten. 

Ik kaam út skoalle en soe nei ús mem. 
Der stoppe in auto foar hûs en dêr 
stapten beppe en it suske fan ús mem 
út. Frjemd. Ik fleach nei beppe ta. De 
buorlju stiene by de hage en buorfrou 
sei: ‘It is wat.’ ‘Ja,’ sei beppe, ‘mar 
earst moatte de bern fuort.’  
Wy moasten even ergens oars hinne.  
Mar ik woe nei mem en nei myn 
broerke. Mar se seinen dat dat net 
koe. ‘Ik wol nei mem!’ rôp ik nochris. 
En doe sei it suske fan ús mem: ‘Mem 
wit dat jim by ús ite.’ Dat wie net wier 
fansels, dat mem dat wist, mar wat 
moast se oars sizze? 

By it suske fan ús mem krigen wy  
rezyntsjebrij en dat wie lekker. En 
doe kaam ús heit deryn. En dy sei: 
‘Mem is der net mear.’ Ik begreep net 
wat hy bedoelde, mar wol dat it earn
stich wie. Ik bin nei iten gewoan nei 
skoalle gongen. Myn skoaljuffer hat 

in hiel skoft by my sitten en ik haw 
oars net as gûld en om mem roppen. 

Wy moasten de middeis nei de kiste 
ta. En dêr lei mem. Myn lytse broeke 
wie der net. Dat snapte ik net. Ik ha 
wol tûzen kear frege wêr ‘t hy wie. 
Mar hy hat noait wer thús west. Hy is 
by famylje ûnderbrocht. 

Doe hawwe wy in pear wike in 
gesinshelp hân. Mar heit koe syn 
hannen net thúshâlde; hy koe net fan 
froulju ôfbliuwe. 

Heit har der noait foar my west.  
Hy hat my letter ek slein. Ek mei  
wurden: hy sei dat hy noait wat om 
my jûn hie. Ik wie bang foar heit. 

Ik bin it hûs út flechte en jong 
troud – achttjin jier wie ik. It wie 
gjin maklik houlik, mar ik haw 
seis bern, njonggen beppesizzers 
en ien oerbeppesizzer en dêr bin 
ik ferskrikkelike wiis mei. Mei 
allegearre. Ik sis wolris: ‘Wat ús mem 
net meimeitsje mocht, dat meitsje ik 
mei.’ En dêr bin ik hiel, hiel tankber 
foar. Dat is ‘t grutste wat der is. 

Ik ha dit ferhaal ferteld by In je Uppie. 
Ik hie it noch noait oan oaren ferteld 
en ik wie ek net fan plan om it te 
fertellen. Welnee, wat hat in oar der 
mei nedich? Mar de begeliedster wie 
heel útnûgjend. Ast it oan bekenden 
fertelst, dan komme dy al gau mei in 
eigen ferhaal en oardiel. Dat wie no 
net sa. 

It hat my goed dien dat ik it ferteld 
haw. Ik ha der seker gjin spyt fan.  
En as der wer sa’n In je Uppie komt, 
dan gean ik der wer hinne. Sowieso. 
It is goed om der oer te praten. Dan 
giet der in brok fuort. Ja, sa fielt it. 
Krekt as giet der in brok fuort. 

Mar ik praat der net maklik oer. Dûm
ny sei ek: ‘Jo meie my altyd bellje.’ Mar 
dat doch ik net, ik bellje net, en dat 
wit hy ek wol. Gelokkich ha ’k in soad 
stipe oan myn geloof. As it jûns op 
bêd gean, dan bid ik en dêrnei sjong ik 
yn mysels: ‘Er ruist langs de wolken.’ 
Dan fal ik yn sliep en moarns wurd ik 
sjongend wer wekker.” 

Sla om voor de Nederlandse vertaling 

van dit interview >

Sytske Leegsma (78), Damwâld

It is goed om der oer te praten. 
Dan giet der in brok fuort.  
Ja, sa fielt it.
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‘Ik was negen jaar. Mem, mijn 
moeder, lag al een paar weken in bed. 
Ze had net een baby gekregen, maar 
later bleek dat ze ook trombose had en 
in die tijd wisten ze nog niet goed hoe 
ze dat moesten behandelen. 

Ik kwam van school en zou naar mem. 
Er stopte een auto voor ons huis waar 
mijn grootmoeder en een zusje van 
mijn moeder uitstapten. Vreemd.  
Ik vloog naar grootmoeder. Buren 
stonden bij de haag en een buur
vrouw zei: “Het is wat.” “Ja,” zei mijn 
grootmoeder, “maar eerst moeten de 
kinderen ergens anders heen.”  
Ik wilde naar mem en naar mijn broer
tje. Maar ze zeiden dat dat niet kon. 
“Ik wil naar mem!” riep ik nog eens. 
En toen zei het zusje van mijn moeder: 
“Je moeder weet dat we bij ons thuis 
eten.” Dat was niet waar natuurlijk, 
maar wat moest ze anders zeggen? 

Bij het zusje van mijn moeder kregen 
we watergruwel en dat was lekker. 
Toen kwam mijn vader binnen en hij 
zei: “Mem is er niet meer.” Ik begreep 
niet wat hij bedoelde, maar wel dat 
het ernstig was. Ik ben na het eten 
gewoon naar school gegaan. Mijn 

schooljuf heeft heel lang naast me 
gezeten en ik heb alleen maar gehuild 
en om mijn moeder geroepen. 

’s Middags moesten we naar de kist. 
Daar lag mem. Mijn kleine broertje 
was er niet. Dat begreep ik niet. Ik heb 
wel duizend keer gevraagd waar hij 
was. Maar hij is nooit weer thuis ge
weest; hij is bij familie ondergebracht.

Wij hebben een paar weken gezins
hulp gehad. Maar vader kon zijn 
handen niet thuishouden. Hij kon niet 
van vrouwen afblijven. Vader is er 
nooit voor mij geweest. Later sloeg hij 
mij ook. Ook met woorden: hij zei dat 
hij nooit om mij gegeven heeft. Ik was 
bang voor hem. 

Ik ben het huis uit gevlucht en jong 
getrouwd – achttien was ik. Het 
was geen gemakkelijk huwelijk, 
maar ik heb zes kinderen, negen 
kleinkinderen en één achterkleinkind 
en daar ben ik verschrikkelijk wiis 
mee. Met allemaal. Ik zeg weleens: 
“Wat mijn moeder niet mocht 
meemaken, dat maak ik mee.” En 
daar ben ik heel, heel dankbaar voor. 
Dat is het grootste wat er is. 

Ik heb dit verteld bij In je Uppie. Ik 
had het nog nooit aan anderen verteld 
en ik was ook niet van plan om het te 
vertellen. Welnee, wat heeft een ander 
er mee te maken? Maar de begeleid
ster was heel uitnodigend. Als je het 
aan bekenden vertelt dan komen die 
al snel met een eigen verhaal en  
oordeel. Dat was nu niet zo.

Het heeft me goed gedaan dat ik het 
verteld heb. Ik heb er zeker geen spijt 
van. Als er weer zo’n In je Uppie komt, 
dan ga ik er weer naartoe. Sowieso. 
Het is goed om erover te praten. Dan 
verdwijnt er een brok. Ja, zo voelt het. 
Alsof er een brok verdwijnt.

Maar ik praat er niet gemakkelijk 
over. Dominee zei: “U mag me altijd 
bellen.” Maar dat doe ik niet.  
Ik bel niet. En dat weet hij ook wel. 
Gelukkig heb ik veel steun aan mijn 
geloof. Als ik ‘s avond naar bed ga, 
dan bid ik en dan zing ik in mezelf 
Daar ruist langs de wolken. Dan val ik 
in slaap en de volgende ochtend word 
ik zingend wakker.’

Sytske Leegsma (78), Damwâld

Het is goed om erover te praten. 
Dan verdwijnt er een brok.  
Ja, zo voelt het. 
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RCOAK en Fonds Sluyterman van 

Loo waren direct geraakt door het 

idee achter In je Uppie. Vanwaar dat 

enthousiasme?

Wij zijn er door kwalitatief onder
zoek bij ouderen achter gekomen 
dat niet alleen jongeren, maar ook 
de ouderen zelf met de rug naar de 
ouderdom staan. Een vrouw van 80 
vindt zichzelf helemaal niet oud.  
De buurvrouw, die is oud, want die 
heeft een rollator. Dat klinkt positief, 
je niet oud voelen, maar het heeft 
ook nadelen. Het belemmert dat je op 
een goede manier oud wordt, dat je 
nadenkt over wat er is gebeurd in je 

leven en daarmee in balans komt.  
Je maakt je verhaal niet af. Je leeft 
maar gewoon door.

Daarom sprak de aanpak van In je 

Uppie ons zo aan. Het snijdt met 
ouderen thema’s aan die ze zelf niet 
durven oppakken en waarover ze 
niet kunnen praten met hun eigen 
kinderen of met jongere generaties. 
Daar onderling over praten helpt hen 
hun eigen geschiedenis en verleden 
onder ogen te zien en daarmee ook 
impliciet te erkennen dat ze een 
heel leven achter zich hebben en dus 
oud zijn. Zonder dat je het expliciet 
benoemt.

fo n dsenfo n dsen

De twee ouderenfondsen RCOAK 

en Fonds Sluyterman van Loo 

hebben In je Uppie vanaf het 

eerste moment actief gesteund met 

project- en onderzoeksmiddelen. 

Frieda de Pater, directeur van het 

RCOAK, licht toe.

Dat stimuleert hen om in balans  
te komen met zichzelf. Dan kan je de 
drempel over, naar buiten, naar de 
maatschappij en contact maken met 
anderen. Nadenken over wat ze nog 
willen de rest van hun leven en hun 
zegeningen tellen. Ik denk ook dat 
In je Uppie oud zeer op kan lossen, 
zonder therapeutisch te zijn. 

Je ziet vanuit je positie veel ouderen

projecten langskomen. Wat onder

scheidt de UP! aanpak volgens jou?

Je spreekt deelnemers niet aan als 
ouderen, maar als individu. Dat is 
essentieel. Ouderen zijn geen groep, 
ze zijn een verzameling individuen. 

Ouderen voelen zich gediscrimineerd 
en dat worden ze ook. Ouderen wor
den vaak als een probleemgroep be
naderd en niet als individuen met een 
eigen verleden en een eigen toekomst, 
zij het in tijd beperkt. Dat jullie dat 
wel doen is heel waardevol.

Jullie laten juist de verhalen van 
individuen zien en weten die verhalen 
via de media zichtbaar te maken bij 
een veel bredere groep mensen. Dat 
vind ik zinvol.

Wat ik ook belangrijk vind in de UP! 
aanpak is dat het heel eigentijds is. 
Dat het bruist. Dat het energiek is.

We hebben gemerkt dat de kracht 

van de methodiek is dat we open 

vragen stellen en niet duiden. De 

oudste generatie lijkt niet opgegroeid 

met wederkerige nieuwsgierigheid. 

“Mij werd niets gevraagd.” hoorden 

we vaak. Nieuwsgierig zijn moet je 

misschien leren?

Dat beeld herken ik. Ouderen stellen 
niet veel vragen. Laten we eerlijk 
zijn. Ouderen praten veel over hun 
eigen ziektes en tonen vaak minder 
interesse in de ander. Dat doen ze ook 
omdat ze weinig geprikkeld worden 
om over andere zaken te praten. Om 
echt naar elkaar en naar de ander om 
te kijken. Om in gesprek te gaan over 
wat er toe doet. Het zelfbeeld is ook 
vaak negatief, dat maakt het er niet 
eenvoudiger op. Elke poging om het 
‘echte gesprek’ op gang te brengen, 
juich ik van harte toe.

Je hebt zelf een In je Uppie bijgewoond 

in Amsterdam Zuidoost en merkte toen 

op dat ouder worden een eenzaam pro

ces is. Wat wilde je daarmee zeggen?

Ik ben 62 en merk het zelf. Je wordt 
op jezelf teruggeworpen. Als je stopt 
met werken, raakt je rol in de maat
schappij langzaam maar zeker uit
gespeeld. Je moet jezelf weer opnieuw 
uitvinden en dat is een eenzaam 
proces. Je hebt er echt andere mensen 
bij nodig. Als je dat ontkent, dan is de 
eenzaamheid ingebakken.

Wie of wat zou je daarbij kunnen 

helpen?

Ik denk dat daar nu nog niets voor is, 
behalve standaard aanbod over het 
zwarte gat dat pensioen heet.  
Het zou fijn zijn als UP! daar iets voor 
kan ontwikkelen in het verlengde van 

dit programma. Werk is sterk bepa
lend geworden voor je identiteits
beleving. Na je pensioen gaat het 
verhaal over wie je bent in plaats van 
wat je doet. Als je het van alle franje 
ontdoet, gaat het erom dat we de 
dood willen ontkennen. Dat is waar
om we met de rug naar de ouderdom 
toe staan. We kijken liever weg. 

Wat zou volgens jou de gedroomde  

volgende stap zijn voor In je Uppie?

Ik zou het geweldig vinden als In je 

Uppie op termijn gekoppeld wordt 
aan het Lang Leve Kunst programma. 
Dat je de gesprekken hebt en dan 
door gaat naar een volgende stap.  
Bij voorkeur cultuur, maar het kan 
ook sport zijn, of samen koken. Het 
gaat erom dat je het gevoel behoudt 
dat je onderdeel bent van een  
gemeenschap. Dat je gezien wordt. 

Verbind over en weer: schakel de ge
sprekken aan culturele activiteiten en 
koppel aan de culturele activiteiten  
een In je Uppie. En geef ouderen 
gerust een duwtje. Er kan vaak veel 
meer dan je denkt. Samen komen we 
tot meer vitaliteit en blijven we in 
beweging met lichaam én geest.

www.rcoak.nl
www.fondssluytermanvanloo.nl
www.langlevekunst.nl
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‘Een keer in de veertien dagen komen 
oudere inwoners van Jelsum en Corn
jum bij elkaar. Zes vrouwen hebben 
ooit het initiatief genomen. Ze hebben 
gewoon het telefoonboek gepakt en 
gekeken wie er boven de zeventig was. 
Vervolgens hebben ze al die mensen 
bezocht. Mooi hè? Op één van die bij
eenkomsten was In je Uppie uitgeno
digd. We bespraken het thema Spijt. 

Ik ging er met drie andere mensen 
naar toe. Ik ben vrij open, nou ja – je 
meest intieme dingen hoef je niet te 
vertellen – maar Friezen zijn over het 
algemeen vrij gesloten. Voor we de 
zaal binnengingen, zei een van de 
vrouwen: “We laten natuurlijk niet 
het achterste van onze tong zien.” 
Een ander zei: “Maar ik ben wel 
benieuwd.”

Er waren ongeveer veertig aanwe
zigen. Het gesprek kwam wat stroef 
op gang. Dat vond ik eerlijk gezegd 
wat sneu voor de gespreksleidster. 
Het ging vooral over dingen tussen 
ouders en kinderen. Dingen die niet 
goed waren gegaan. Ik dacht: dat ken 
ik niet, want ik heb mijn vader amper 
gekend. Meestal praat ik daar niet 

over, want dan word ik te emotioneel. 
Maar om het gesprek wat open te  
breken besloot ik daar toch wat over 
te vertellen. En de gespreksleidster 
zei dat emoties er best mochten zijn.

Toen heb ik verteld hoe mijn vader 
in mei 1940 is weggepakt van ons. Ik 
was toen zeven. We hebben hem nooit 
meer gezien. We weten niet eens waar 
hij overleden is. Mijn moeder moest 
zich elke week melden met haar drie 
kinderen. In een grote garage zaten de 
Duitsers. Die zeiden tegen haar: “We 
weten wel dat je Jodenkinderen hebt.” 
Daar is mijn moeder zo zenuwachtig 
van geworden. Ze raakte overspannen 
en is in een sanatorium in Nunspeet 
opgenomen. Wij zijn in een Kinder
tehuis in Utrecht ondergedoken. Later 
kreeg moeder werk in een bejaarden
huis in Den Haag en daardoor kon 
ze ons niet zo vaak bezoeken. Van 
het gezinsleven is in die jaren weinig 
terecht gekomen. Enfin, we zijn er wel 
aardig doorheen gerold. Alleen mijn 
broer niet. Hij vindt dat onze moeder 
ons heeft weggegeven.

Toen ik hierover vertelde, reageerden 
de mensen geschrokken. “Goh 

wat erg” en “Dat hebben we nooit 
geweten.” Dat was ook weer niet 
mijn bedoeling. Toch ben ik blij 
dat ik het verhaal verteld heb. Zo’n 
persoonlijk verhaal spreekt meer aan 
dan een verhaal in een boek.  
Het komt dichterbij.

Maar ik had mijn vader dus graag 
veel langer in mijn leven gehad. Ik 
heb maar een paar herinneringen aan 
hem. Wel een hele mooie. We zaten 
een keer thee te drinken en toen zei 
mijn vader: “Ik heb geen lepeltje.” 
Mijn tweelingzus, mijn broertje en ik 
gaven hem tegelijkertijd een lepel
tje. Hij legde die lepeltjes op elkaar 
en roerde de thee met drie lepeltjes. 
Mooi gebaar hè? Ik denk dat hij het 
zo leuk vond dat alle drie kinderen 
even lief voor hem waren, dat hij dat 
niet wilde verstoren door maar van 
één kind een lepeltje aan te nemen.

Mijn leven is dus niet leuk begonnen, 
maar ik ben toch een tevreden mens 
geworden. Ik ga ervan uit: hoeveel 
narigheid je ook meemaakt, je kunt 
het later beter krijgen. Er is altijd een 
betere toekomst, maar je moet er wel 
wat voor doen. Niet afwachten.’

Josephine Land-Cohen (85), Jelsum

Er is altijd een betere toekomst, 
maar je moet er wel wat voor 
doen. Niet afwachten.
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We stelden een aantal 
gespreksleiders van In je Uppie 

de vraag wat hen het meest 
heeft geraakt en verrast.
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De mooiste gesprekken voerde ik over het thema fami
lie, misschien omdat ik er zelf zoveel mee heb. Het 
ging over ondraaglijke kerstdiners, over het stiekem 
afluisteren van pikante gesprekken van oude tantes, 
over het afgesneden zijn van je familie na emigratie en 
over de pijn die het doet niet gehoord, gezien en geac
cepteerd te worden om wie je bent. Dat dit lukte had te 
maken met een veilige omgeving en een open sfeer.

De eerlijkheid. En openheid. Hoe weinig  
terug houdend heid er was. De bijzondere uitspraken:  
“Spijt komt van achteren” bijvoorbeeld. Dat heeft  
me geraakt. Het was echt mooi!

Bertien Minco  
Gespreksleider In je Uppie in Amsterdam

Pauline Schipper  
Projectleider In je Uppie in Amsterdam

“Jo ha hjir rêst en frede brocht” (je bracht hier vrede 
en rust), zei iemand tegen me. Dat heeft me geraakt. 
En toen iemand anders daarna nog zei dat zij zich 
nu gedragen voelde door het dorp, dacht ik: ja, het 
betekent echt iets. Mensen vertellen de verhalen 
waar ze al tientallen jaren mee worstelen en waar ze 
ter plekke nog steeds heilig van overtuigd zijn dat ze 
het niet zouden vertellen. Dat is bijzonder.

  Annewiep Bloem  
Projectleider In je Uppie in Friesland

Er zijn me zoveel verhalen bijge
bleven. De wat bozige vrouw die 
absoluut niet over de oorlog wilde 
spreken. Maar het toch deed.  
De andere vrouw die met pret
oogjes bekende dat het ook leuk  
en spannend was in de oorlog, met 
de onderduikers. Het echtpaar dat 
net hun gehandicapte zoon verlo
ren was; zo trots en dankbaar voor 
de mens die hij was geweest.  
De vrouw die op haar 9e haar  
moeder verloor en op haar 72e  
aan de huisarts en haar dochter 
vroeg of rouwverwerking iets voor 
haar zou kunnen zijn. Ze kreeg 
nul op haar rekest. Bij In je Uppie 
deelde ze alsnog haar verhaal.  
Het heeft me zo goed gedaan. De 
verhalen waren zo echt. Ik voel  
me blij en dankbaar.

Gerda Cuperus  
Gespreksleider In je Uppie 

in Friesland

Ik heb genoten van de grote en kleine verhalen, 
vol weemoed en mooie herinneringen. Het blijft 
bijzonder om met vreemden de intimiteit van een 
mooi gesprek te delen. Samen te ervaren wat gezegd 
wordt, maar evengoed ook de stilte ertussen. 

Jetske Spanjer 
Gespreksleider In je Uppie in Amsterdam

De verhalen van de mensen blijven 
me sterk bij. Een man van 83 die 
na het sterven van een kennis 
besloot niet te wachten op zijn 
dood en zich stortte op een nieuwe 
hobby filosofie. Of een vrouw die 
na wat aarzeling de groep toever
trouwde dat ze zich jarenlang een 
soort Ma Flodder had gevoeld. 
Totdat ze de moed had gehad om 
hulp te vragen. Nu voelde ze zich 
als Máxima. Of die vrouw die in 
een ouderencentrum woont waar 
ieder zelf baas is. Als ik vraag wat 
ze door In je Uppie heeft geleerd, 
zegt ze dat haar duidelijk werd dat 
we moeten leren om niet zo snel 
een (voor)oordeel klaar te hebben 
over iemand anders. Daar doe ik 
het voor!

  Annie Hoekstra  
Gespreksleider In je Uppie 

in Friesland

Ik ben van een generatie waar 
over alles gepraat wordt. Er is 
veel ruimte voor zelfonderzoek. 
Dodelijk vermoeiend soms, maar 
het levert ook veel op. Wat ik zo 
bijzonder vond aan de gesprekken 
die we voerden bij In je Uppie, 
was dat er veel mensen waren die 
echt voor het eerst hun verhaal 
deden. En dat luchtte zichtbaar 
op. Het gaf ruimte tot nadenken 
en misschien zelfs wel tot een 
bepaalde mate van acceptatie. 
Dat is toch geweldig?

Hasse van Nunen
Gespreksleider In je Uppie  

in Amsterdam
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‘Ik praat vaak over mijn familie. Ik 
hoorde ooit eens dat je de eerste keer 
sterft gewoon als je doodgaat, maar 
dat je – als er nooit meer iemand over 
je spreekt – nog een keer doodgaat. 
Daarom vind ik het zo belangrijk om 
te vertellen over mijn familie. Over 
mijn vader en over mijn moeder, over 
de oma die ik nooit gekend heb van 
mijn vaders kant en over mijn opa, de 
zus van mijn vader en al die anderen. 
Ze mogen niet vergeten worden. 

Ik kom uit twee heel verschillende 
families. Mijn vader van een 
Joodse vluchteling, eigenlijk een 
asielzoeker die terecht kwam in 
York in Engeland. Er was daar 
een organisatie van de Quakers, 
een Christelijke groepering, die de 
opvang van Joodse vluchtelingen 
organiseerde. Dat was heel bijzonder. 
Mijn moeder was een echte Yorkse 
vrouw met een familie die daar 
vandaan kwam. Het was eigenlijk 
ondenkbaar dat die twee ooit met 
elkaar zouden trouwen, maar ja, 
het was oorlog. Mijn vader vluchtte 
voor de nazi’s en hij ontmoette 
mijn moeder. En toen smolten die 
twee geschiedenissen samen. Ze 

trouwden in 1940. Ik werd verwekt in 
Tsjechië, waar mijn ouders naartoe 
terugkeerde na de oorlog, maar in 
1948 kwamen de communisten aan 
de macht en is het ze met veel moeite 
gelukt om te vluchten en weer terug 
te keren naar Engeland. Ik werd 
geboren in de schaduw van York 
Minster in Pureycust Nursing Home. 

Mijn vader vluchtte dus twee keer 
en heeft nóg een keer asiel gekregen. 
Tegenwoordig zijn ze niet meer zo 
aardig voor vluchtelingen, maar 
mijn vader is juist daarom altijd heel 
positief geweest over de wijze waarop 
hij in York is ontvangen.

Toen ik achttien was overleed mijn 
moeder plotseling en brak er een 
moeilijke tijd aan in mijn leven. Ik 
heb een beetje rondgezworven en ik 
ontmoette een Nederlander die in 
Amsterdam studeerde. 
Ik kwam naar Amsterdam en kreeg 
twee kinderen. Amsterdam is een 
fantastische stad, maar in het begin 
voelde ik me behoorlijk geïsoleerd. Na 
elf jaar strandde onze relatie. Ik ben 
hier gebleven omdat de kinderen hier 
thuis waren; zij zijn Amsterdammers. 

Ik was oorspronkelijk docente 
geschiedenis, maar mijn Nederlands 
was niet goed genoeg. Daarom ben ik 
een opleiding tot docent Engels gaan 
volgen en heb snel een baan gekregen 
op het Spinoza Lyceum waar ik bijna 
twintig jaar heb lesgegeven. Toen 
ik met pensioen ging droomde ik 
van een huisje in het prachtige York 
en dat heb ik ook gevonden. Ik heb 
daar geen familie meer en hier wel. 
Dus ik pendel heen en weer tussen 
Amsterdam waar mijn familie nu 
woont en York, mijn geboortegrond 
en daar waar mijn moeders familie 
vandaan komt en mijn vader zo 
geweldig is opgevangen.

Als ik in Amsterdam ben ga ik 
iedere week naar de OBA in de 
Spaarndammerstraat omdat het een 
fijne groep is die daar bijeenkomt. 
Het zijn mensen die afkomstig zijn 
uit allerlei verschillende culturen, 
zoals uit Suriname, Duitsland en 
Nederland. Bij hen voel ik me thuis. 
We zijn heel open, praten en lachen 
veel samen. De verhalen van al 
die mensen over hun jeugd en hun 
opvoeding. Daar praten we over en 
daar geniet ik enorm van.

Rose Berl (70)

We zijn heel open, praten en 
lachen veel samen en daar 
geniet ik enorm van.
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‘Onze In je Uppie ging over Spijt en 
iemand vertelde over zijn moeder. Hij 
kon absoluut niet met haar opschie
ten. Zijn hele leven lang niet. Tot het 
laatste moment van haar leven had
den ze geen contact. Daar had hij spijt 
van. Hij had gewild dat hij zich wat 
minder star had opgesteld, want zijn 
moeder had altijd wel hard gewerkt 
voor het gezin. 

Toen moest ik denken aan mijn vader 
en daar heb ik een verhaal over ver
teld. Er zat die ochtend een journalist 
bij het gesprek. We hebben samen 
nog een borrel gedronken na afloop, 
ik heb hem een klap op de schou
der gegeven en gezegd: “Maak er 
maar een mooi stukje van.” Dat was 
natuurlijk niet serieus bedoeld, maar 
een paar weken later stond dit in twee 
Friese huisaanhuisbladen:

Twee seconden begrip
 In je Uppie heten ze: gesprekken 

tussen ouderen over dingen die ertoe 

doen. Een man van tachtig neemt het 

woord: ‘Mijn vader was geen leuke 

man. Werk was het enige wat telde, 

hij zag zijn kinderen niet. Maar na

dat ik getrouwd was, en zelf voor een 

gezin moest zorgen, begreep ik dat 

hij werkte voor óns. Om het voor ons 

beter te maken. Ik ben blij dat ik hem 

heb laten merken, dat ik hem beter 

begreep.’ 

‘Hoe dan?’ vraagt de gespreksleidster. 
‘Toen ik weer eens thuis kwam, heb 
ik zijn hand net even langer vast
gehouden,’ zegt hij. Mannen knuf
felden en huilden toen nog niet. Ze 
hielden twee seconden elkaars hand 
vast en keken elkaar in de ogen. Dat 
was genoeg. ’Ik ben zo blij dat ik 
dat toen gedaan heb,’ zegt hij, ‘want 
drie maanden later was mijn vader 
overleden.’ Vijftig jaar later stromen 
de tranen over zijn wangen.

Zoals hij het schreef, zo was het. 
Later zei mijn opa, waar ik naar 
vernoemd ben: “Jan, daar heb je goed 
aan gedaan.” Toen wist ik zeker dat 
het mijn vader ook geraakt had. Mijn 
verhaal ging dus niet over spijt, maar 
over juist géén spijt hebben. 

Als ik eerlijk ben, is het eigenlijk 
helemaal niks voor mij, zo’n verhaal 
vertellen. Ik weet ook niet of ik dit 
verhaal ooit aan anderen heb verteld. 

Ik zou niet weten aan wie. Dat ik het 
die ochtend wel vertelde, komt omdat 
er ruimte en aandacht was. 

Je moet er ook voorzichtig mee zijn, 
dit soort verhalen, want mensen 
begrijpen je zo snel verkeerd.  
Ik weet wel dat het goed kan zijn 
om je hart eens te luchten, maar dan 
moet er toch een zekere intimiteit 
zijn. Vrouwen zijn daar vrijer in.  
Ik heb een fietsvriendin en ik ben 
blij dat ik mijn dingen met haar kan 
delen. En omgekeerd.

Praten over emoties heb ik nooit 
geleerd. Wij hadden thuis nooit 
gesprekken. Je moest je mond 
houden. Ik begrijp wel dat mijn vader 
streng was. We hadden een groot 
gezin, acht kinderen. Maar achteraf 
heb ik dat wel gemist. Op school 
moest je ook je mond houden. Als 
je tegenwoordig kinderen op straat 
hoort; die leven toch heel anders dan 
wij. Ze zijn veel mondiger. Dat leren 
ze ook op school. Ja, dat vind ik wel 
mooi. Hoewel het ook wel weer eens 
doorslaat natuurlijk. Ze kunnen ook 
brutaal zijn. “Een beetje eerbied voor 
oudere mensen,” denk ik dan.’ 

Jan Bosch (82), Burgum

Praten over emoties heb ik  
niet geleerd. Wij hadden thuis 
nooit gesprekken. 
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gevoerd met meerdere welzijnsorganisaties, gemeentes 
en (wijk)organisaties, zoals bibliotheken. We krijgen 
veel positieve reacties op onze vraag of ze als partner 
bij willen dragen en In je Uppie willen opnemen in hun 
programmaaanbod: “Het biedt aandacht en zichtbaarheid 
voor onze organisatie, omdat je je verbindt aan een echt 
andere kijk op ouder worden. Eentje die past bij deze 
tijd.” In het najaar van 2019 start het nieuwe programma 
met tientallen In je Uppie’s in Friesland en de regio 
Amsterdam.

Meer dan alleen gesprekken
En dat is nog niet alles. Vanuit UP! gaan we In je Uppie 

uitbreiden naar een bredere opzet, met opleidings
mogelijkheden voor gespreksleiders en bijzondere  
middagen om kennis en inspiratie te delen. Denk bijvoor
beeld aan een onderhoudende culturele middag vol 
inspiratie, verhalen en ervaringen voor de deelnemende 
ouderen, betrokken professionals en wellicht familie
leden. Ook delen we vanuit het UP! platform – via 
nieuwsbrieven, social media en speciale publicaties – 
verhalen en ervaringen over thema’s die ertoe doen als  
je ouder wordt. 

Veel organisaties staan voor de uitdaging om aansprekend 
aanbod te ontwikkelen voor de jongere generatie 
ouderen. In je Uppie nodigt uit om mee te doen. Een 
welzijnsorganisatie herkent de andere insteek: “Wij zijn 
eerder geneigd wat meer in problemen te denken, jullie 
praten in oplossingen.”

Nieuwsgierig naar meer? Neem gerust contact met ons op:
info@upinnederland.nl

Professionals die erbij zaten, waren vaak zichtbaar 
ontroerd. In je Uppie liet hen een andere kant van ‘hun’ 
ouderen zien. “In je Uppie is zo waardevol”, zeggen 
zij, “omdat je de mensen waar je voor zorgt echt leert 
kennen.” UP! heeft een frisse blik en is niet bang voor het 
ongewisse. Er is geen oordeel over hoe ouderen zouden 
moeten zijn. Professionals zien het verschil: “We merken 
dat ouderen zich heel moeilijk uitspreken. We zijn verrast 
dat ze dat bij In Je Uppie wel doen. Dat hebben we nog 
nooit zo meegemaakt.”

De ouderen hadden heus wel hun vraagtekens, het is 
niet al goud dat blinkt. Sommige gesprekken komen 
moeizaam op gang, omdat mensen niet het achterste van 
hun tong willen laten zien. De dynamiek in de groep kan 
ook ingewikkeld zijn, doordat een enkeling alle aandacht 
opeist. De inzet van een jongere gespreksleider (33) bleek 
vragen op te roepen bij de deelnemers in termen van 
onvoldoende levenservaring en overwicht in de groep. 

Echter, we horen van de professionals dat onze commu
nicatie vaak het verschil maakte. “Dit kunnen we zelf 
nooit zo creëren. Jullie tekst en beeld dragen echt een 
ander geluid uit dan onze communicatie. Je ziet dat het is 
gemaakt door mensen die verstand hebben van reclame 
maken.” Meerdere deelnemers gaven aan dat de flyer zelfs 
de doorslag gaf om mee te doen: “Je ziet dat het serieus 
is, maar door de toon en de mooie foto’s dacht ik, ik durf 
toch wel te gaan.” 

Samenwerken
Deze goede reacties stimuleren ons dan ook om door te 
zetten. De afgelopen maanden hebben we gesprekken 

OP NAAR DE 
TOEKOMST, 

SAMEN 
MET DE 

PROFESSIONALS

We hebben een prachtige pilot van In je Uppie achter 
de rug. De gespreksmethodiek heeft haar bestaansrecht 
bewezen om ouderen met elkaar in gesprek te brengen 
over schurende thema’s die ertoe doen. Veel deelnemers 
ervaren een veilige omgeving om stil te staan, om zich uit 
te spreken of te luisteren naar wat anderen te zeggen heb-
ben. De meesten voelen zich gehoord en gezien en in staat 
om verbinding te leggen met de omgeving. In je Uppie kan 
daarmee een antwoord bieden op (dreigende) gevoelens 
van eenzaamheid bij ouderen.
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Wat is UP!?
UP! is een landelijke beweging en opgericht in 2017. UP! 
brengt schurende thema’s onder de aandacht die ertoe 
doen als je ouder wordt. 

UP! is een eigentijdse en concrete methodiek om ouder 
worden te benaderen en om de mensen die het betreft 
(wat ‘oud’ is maakt ieder voor zich uit) aan te zetten om 
zich persoonlijk te verhouden tot dat wat komen gaat. 

UP! maakt naast In je Uppie meerdere live programma’s, 
zoals talkshows en regio events, volgens een specifieke 
methodiek. Ze presenteert thema’s aan haar publiek als 
een drietrapsraket: 1. Kennis, 2. Inspiratie en 3. Actie.

UP! verleidt mensen om met elkaar in gesprek te gaan over 
de uitdaging van ouder worden en om het vele afscheid  
waarmee ouder worden helaas gepaard gaat  onder ogen 
te zien en actief tegemoet te treden. Aldus biedt ze een 
mogelijk antwoord op (het risico van) eenzaamheid.

Inhoudelijk spelen de UP! onderwerpen zich vooral af na 
je 65ste: kwetsbaar zijn, afscheid nemen, je verhouden tot 
moeizame vraagstukken en relaties met dierbaren. Hoe 
doe je dat op hogere leeftijd en vooral: in hoeverre kan 

je je daarop voorbereiden? Jezelf en anderen de nodige 
vragen stellen, voordat het te laat is?

UP! betrekt ouderen nadrukkelijk bij de totstandkoming 
van de thema’s en is in staat duizenden mensen, 
waaronder opvallend veel mannen, bij haar programma’s 
te betrekken.

Wie is UP!?
UP! is een initiatief van Alet Klarenbeek en een project 
van stichting MOAI. Het bestuur wordt gevormd door 
Pierre Ballings, Christine Swart, Marianne Harten en 
Aad Koster. 

De Raad van Advies van MOAI bestaat uit Hedy d’Ancona 
(voorvechter van emancipatie van ouderen), Prof. Dr. 
Erik Scherder (hersenwetenschapper), Jetty Mathurin 
(cabaretière) en Gerdi Verbeet (directeur Nationaal 
Comité 4 en 5 mei).

UP! werkt o.a. samen met fondsen, ministerie van 
VWS, bedrijfsleven en andere partners uit de wereld van 
wetenschap, zorg, welzijn en sport. 

www.upinnederland.nl
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What’s UP!?
We worden – met een beetje geluk – allemaal ouder. 

Elke dag weer.

Bij UP! maken we bespreekbaar wat vaak verzwegen wordt.
UP! gelooft in persoonlijke groei tot de laatste snik.

Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen. 
Tot het stopt.

 

© Dit magazine is een uitgave van Stichting MOAI
Stichting MOAI is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

upinnederland.nl
Roomolenstraat 1
1015 AN AMSTERDAM

www.upinnederland.nl
info@upinnederland.nl

UP! wordt ondersteund door talloze mensen en  
inhoudelijke en financiële samenwerkingspartners.

In je Uppie kwam tot stand in samenwerking met: 

– Ouderen in de Wijk Openbare Bibliotheek Amsterdam
– De Nieuwe Liefde Amsterdam
– Kerkelijk centrum De Schakel Leeuwarden
– Ouderenproject JelsumKoarnjum
– Stichting De Iepen Doar Damwâld
– Eeltsje’s Hiem Leeuwarden (Kwadrantgroep)
– De Skûle Welzijn
– MFC Ludingawaard Leeuwarden (Kwadrantgroep)
– Stichting Welzijn Het Bolwerk
– ZuidOost Zorg
– KeaRN
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20 
gesprekken in Amsterdam, Leeuwarden  

en omliggende dorpen

360
ouderen

6 
gespreksleiders

1 
methodiek

3 
schurende thema’s: spijt, afscheid en familie

1 
wetenschappelijk onderzoek naar  

de impact op de ouderen

1 
magazine


