
Redactioneel 
Over leeftijd, ouderdom, generaties 

Jubilea zijn rites de passage die overgangen naar andere levensfasen markeren. Zij 
accentueren de continuiteit achter de discontinuiteiten, maken het leven tot een 
geheel en geven het daardoor betekenis. Omkeringen, verschuivingen, parodlerin- 
gen spelen daarin, zo leert de culturele antropologie, een voorname rol. Wat wil het 
in dit licht zeggen dat een zevental dertigers, wonend en werkend in deRijnlandse 
delta, zo tegen het eind van het twintigste siÃ¨cle besluit een themanummer van een 
filosofisch tijdschrift te wijden aan 'bejaarden'? Is hier sprake van ironie, zelfspot, 
eeuwwende-angst, trendgevoeligheid, of alleen maar platte nieuwsgierigheid? Het 
is natuurlijk aan de lezer om dat te ontdekken. Toch willen we U niet helemaal in 
het ongewisse laten. 

Naief empirisme ontbreekt - vanzelfsprekend. Het adjectief 'filosofisch' wil 
tenslotte meer zijn dan een vorm van hogere wzndow dressing. Zo  laat Karin 
Bijsterveld in haar openingsartikel zien dat kwesties rondom 'ouderdom' en 'ver- 
gnjzmg' in de loop der tijd op verschillende wijzen zijn geconstrueerd. Ver- 
schillende probleemdefinities maken verschillende remedies mogelijk. Aan de hand 
van twee cases, de problematisering van het bestaan van oudere ongehuwde vrou- 
wen en de diagnostiek en behandeling van zieke ouderen, toont Bijsterveld aan dat 
dit nog niet betekent dat de ene constructie gemakkelijk te vervangen is door 
de andere, 'Voor ons de zondvloed': het zo langzaamaan ingeburgerde beeld van de 
vergrijzing als onze gezamenlijke toekomstige last, is weliswaar kritiseerbaar, de 
daaruit voortvloeiende praktijken zijn er niet minder weerbarstig om. Bijsterveld 
bouwt in haar bijdrage voort o p  haar studie van discussies rondom ouderen en 
de verzorgingsstaat in Nederland. In  de rubriek recensies bespreekt Herman van 
Gunsteren dit proefschrift, getiteld Geen kwestie van leeftqd. 

Ook de bijdrage van Jan Baars staat in het teken van de problematisering van het 
vanzelfsprekende denken over ouder worden. Daarvoor gaat hij nader in op de 
wijze waarop binnen de gerontologie het begrip 'leeftijd' wordt gebruikt. Baars 
Constateert een eenzijdige aandacht voor de chronologische aspecten van leeftijd, 
hetgeen het proces van her 'ouder worden' van mensen reduceert tot zijn fysische 
en metrische dimensies. Maar, zo stelt Baars, leef-tijd is voor mensen ook een kwes- 
tie van ervaring en individuele betekenisgeving. Menselijke tijd krijgt gestalte door 
verhalen. Vandaar dat er in het denken over ouder worden meer aandacht zou moe- 
ten worden besteed aan de narratologische dimensie van leeftijd. 

Trendgevoeligheid kan Krisis met dit themanummer niet geheel worden ont- 
zegd. De vlucht die de berichtgeving in kranten en tijdschriften over ouderdom en 
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leeftijd heeft genomen, is opmerkelijk. Een greep uit de koppen van het afgelopen 
jaar: 'De nieuwe bejaarde: cool en zelfbewust', 'Krasse krachten. De rechten van 
werknemers op leeftijd', 'Leeftijdsdiscriminatie moet krachtig worden aangepakt', 
'Veertiger is kennelijk ook al te oud voor de wetenschap', 'Niet leeftijd maar routi- 
ne bedreigt oude werknemers', 'Tegen leeftijdsdiscriminatie valt weinig te doen', 
'Ouderen lucratieve markt als ze niet oud worden genoemd', et cetera. Fietsend 
over de Amsterdamse Vijzelstraat kwamen we zelfs een 'installatie met bejaarde' 
tegen. Tegen de gevel van een hotel was, twee meter boven het wegdek, een stoel 
bevestigd waarop een oudere heer had plaatsgenomen. O p  deze wijze, zo meldde 
het NRC Handelsblad een paar dagen later, wilde de Keulse kunstenares Angie 
Hies fde  aandacht vestigen o p  oudere mensen om aan te tonen dat het leven ook na 
een bepaalde leeftijd een en ander te bieden heeft." 

Vanwaar deze plotselinge aandacht voor ouderen? De eerste mogelijke verkla- 
ring is een economische. De excessieve aandacht voor overheidstekort en staats- 
schuld heeft in Nederland (en elders) een breed en langlopend bezuinigingsvertoog 
in gang gezet. Wie dit vertoog vanaf begin jaren tachtig overziet, ontdekt dat steeds 
gezocht is naar anonieme, externe krachten die bezuinigingen onvermijdelijk zou- 
den maken. Achtereenvolgens waren dat het te hoge aandeel van de publieke sector 
in het binnenlands produkt (boven de 60 procent), de mondialisering van het kapi- 
talisme, en nu dan demografische ontwikkelingen in devorm van een verontrusten- 
de vergrijzing. In het voetspoor van het onverkwikkelijke politieke debat over de 
betaalbaarheid van de AOW, is er sprake van een groeiende aandacht voor ouder- 
dom en leeftijd. 

Een tweede verklaring heeft betrekking op culturele veranderingen. Secularise- 
ring, modernisering, en individualisering zijn factoren die hebben bijgedragen tot 
het ontstaan van een behoefte aan nieuwe zingevingsvormen: Neiv Age, James 
Redfield, maar ook een sterk gegroeide belangstelling voor de filosofie, met name 
voor het denken van 'de oude meesters', zijn hiervan het resultaat. De populariteit 
van bezinning, contemplatie, reflectie gaat gepaard met een meer of minder filoso- 
fisch-ethisch gecontroleerde speculatie over t~ jd  en eindigheid, leven en dood, 
geboorte en sterven. 

De derde verklaring, naar onze mening de meest overtuigende, is een demogra- 
fische. "Als een grooi ei, door een slang naar binnen gewerkt - zo trekt demogra- 
fisch gezien de geboortegolf door de samenleving," aldus de historicus Piet de 
Rooy. Dit gegeven kan worden opgevoerd voor een groot aantal van de culturele 
verschuivingen die zich sinds de coming of age van deze generatie, zo tegen het eind 
van de jaren zestig, hebben voltrokken: protest, mars door de instituties, consolida- 
tie en nu de belofte van het Zwitserleven-gevoel. Het is deze generatie die nu al 
dertig jaar grotendeels de publieke agenda bepaalt, en er lijkt weinig reden om aan 
te nemen dat zij er,nu haar pensionering nadert, mee op zal houden. Integendeel - 
waarschijnlijk zullen wij in de toekomst nog van een grote variatie aan teksten als: 
'Old is heautiful' of 'Say it loud: I'rn forty and Sm proud' mogen genieten. Onze 
columnist Pieter Hilhorst, zelf ook nog aan deze zijde van de grens, ziet het al hele- 
maal, en met gemengde gevoelens, voor zich: het nieuwe bejaardenchauvinisme. 

Zoals hieruit blijkt -wie nadenkt over ouderdom en leeftijd - ontkomt er niet 



aan de sociale context erbij te betrekken, en zich te buigen over de kwestie van 
generaties en generatieconflicten. Volken Beekman bespreekt in zijn bijdrage de 
mogelijkheid van 'intergenerationele rechtvaardigheid', een concept dat onontbeer- 
lijk lijkt voor' het ecologische denken over duurzame ontwikkeling. In zijn vergelij- 
king van een liberale en een communitaristische benadering laat Beekman zien dat 
beide ad hoc kunstgrepen nodig hebben om aan een dergelijke morele intuÃ¯ti recht 
te doen. 

Sedert Mannheims beroemde 'Das Problem des Generationen' uit 1928 zijn 
generatie-analyses niet meer uit de sociale wetenschappen weg te denken. In 
Nederland is het met name de socioloog Becker die met zijn generatie-typologie 
school heeft gemaakt. Wij vroegen drie vertegenwoordig(st)ers van respectievelijk 
de 'stille', de 'protest-' en de 'verloren' generatie of zij eens wilden opschrijven op 
welke manier zi; zich deel voelen uitmaken van een bepaalde 'generatie'. Dat blijkt 
maar zeer gedeeltelijk het geval te zijn. 

Ido de Haan maakt ons deelgenoot van zijn ontmoeting met de bewoners van 
een 'rood' bejaardenoord, met wie hij van gedachten wisselde over de houding van 
'de jeugd van tegenwoordig'. Die zou niet meer weten wat het is om te strijden voor 
een betere samenleving. Maar men realiseerde zich het paradoxale van die kritiek, 
want: "vroeger was alles beter, want vroeger was alles slechter." 

Maarten Doorman zet de discussie voort over verleden en toekomst van de 
Nederlandse filosofie, zoals deze door RenÃ Boomkens en Pieter Pekelharing in 
Kr~sis nr.64 was ingezet. Hij doet dat aan de hand van een bespreking van de 
onlangs verschenen bundels Ergo Cogito IV en V, Doorman houdt een pleidooi 
voor de filosoof als vrijdenker. 

In dit nummer van Knsis zijn maar liefst negen recensies en een signalement te 
lezen. Twee daarvan bespreken studies over ouderen: naast het al genoemde com- 
mentaar van Van Gunsteren op Bijstervelds studte van het vertoog over ouderen in 
Nederland, geeft Maartje Schermer haar visie op Rob Houtepen: Op zoek naar een 
mede ouderdom en een bundel geredigeerd door Woldring: Grote filosofen over 
jeugd en ouder worden. De daarop volgende bijdragen behandelen een varieteit aan 
filosofische publicaties in Nederland. 

Een rite depassage, zo suggereerden weaan het begin, impliceert een dynamisch 
proces. Over onze eigen bewegingen hebben we het niet gehad, terwijl het symboli- 
sche getal '65' daar toch alle aanleiding toe geeft. Wij beloven U daarover spoedig 
meer. Een ding kunnen wij U verzekeren: vijfenzestig betekent voor Knsis zeker 
geen pensioen. 


