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1. Inleiding

Niet iedereen voelt de behoefte om ruim van te voren over zijn of haar ouderdom
na te denken. Maar tegenwoordig lijkt dat nauwelijks te vermijden. Met grote regelmaat worden plannen gelanceerd om het naderende probleem van de niet meer op
te brengen ouderdomsu~tkeringenop te vangen. Pensioenfondsen sturen offertes
om met nieuwe verzekeringen steeds grotere gaten in onze pensioenen op te vullen.
We krijgen te horen dat thuiszorginstanties het moeilijk hebben en dat het verpleeghuis voortaan ook uit eigen zak betaald dient te worden. We moeten bovendien eens onder ogen zien of we straks niet beter 'demotie' in plaats van promotie
kunnen maken. Zelfs de meest zorgelozen onder ons zullen zich wel eens afvragen
welke ouderdom ons te wachten staat op het moment dat niet alleen wij, maar ook
onze vele leeftijdgenoten -buren, collega's, vrienden -oud zullen zijn.
Er zijn scenario's te over. Aan de hand van tekeningen van bevolkingspiramiden
leggen deskundigen ons uit dat het jongere deel van de natie verhoudingsgewijs
kleiner zal worden, terwijl het oudere deel in omvang toeneemt. Vervolgens worden de te verwachten problemen gepresenteerd. Vele honderden rapporten zijn aan
vergrijzing gewijd. De meest eenvoudige rekenen na het demografisch openingsritueel uit hoe de bestaande voorzieningen zich moeten ontwikkelen om bij gelijk
blijvende vraag het stijgende aantal ouderen bij te kunnen houden. De meer complexe rapporten houden rekening met verschillende trends op sociaal-economisch
terrein, waarbij kwesties als de solidariteit met of het zelfbewustzijn van ouderen in
de analyse worden opgenomen. Van Winschoten tot Roermond en van Wassenaar
rot Almelo wordt de vergrijzende gemeente opgemeten. Wie in een wat grotere stad
woont, moet niet verbaasd zijn wanneer zelfs van zijn of haar wijk een grljze toekomstanalyse bestaat.
Inmiddels worden deze catalogi van toekomstige problemen al lang niet meer
'gewoon' voor kennisgeving aangenomen. De standaard-omschrijvingen van de
vergrijzingsproblematiek zijn soms uiterst fel op hun premissen bekritiseerd. Zo
keert Alan Walker, een onderzoeker van politiek-economische huize, zich tegen
het macro-economische primaat van de huidige voorspellingen. (l) De grootste
zorg in die projecties, zo merkt Walker op, gaat uit naar de last die ouderdomspensioenen op de schouders van de werkende bevolking leggen. Dergelijke pessimistische, soms zelfs ramp-achtige scenario's veronderstellen bovendien dat die zware
last wel eens een gevaar kan gaan betekenen voor de solidariteit tussen de generaties.
Afgaande op opiniepeilingen blijkt van zo'n conflict tussen de generaties, aldus

Walker, echter nog niets. Waar hij eveneens over valt is dat hij het berekenen van de
zogenaamde 'afhankelijkheidsratio' van veel te ruwe cijfers wordt uit gegaan. Die
afhankelijkheidsratio wordt bepaald door het aantal boven 65-jarigen -de afhankelijken te delen door het aantal 15-tot-64-jarigen, de produkneven. Maar wie is
afhankelijker, stelt Walker retorisch: de 64-jarige werkloze of de &jarige miljonair? Daar komt bij dat de informele hulp die ouderen vaak aan gezinnen in de
produktieve leeftijdsfase geven, niet in de voorspellingen wordt meegenomen.
O p die manier wordt de afhankelijkheid van ouderen overschat en is er meer aandacht voor de publieke uitgaven dan voor de economische kosten van het ouder
worden voor de senioren zelf.
Ook degenen die het onderzoek naar vergrijzing vanuit het perspectief van
vrouwen bestuderen, hebben aanmerkingen op de scenario's. Vergrijzing is bovenal een vrouwenzaak; hl] leeft lang, maar ZIJ nog langer. De door de overheid
gewenste verschuiving van formele naar informele zorg heeft eveneens grote consehet zal geen nieuws zijn
gedragen zich
quenties voor vrouwen. De laatsten
immers als de hoofdverantwoordelijken voor inforn.4e zorg. Wat onderzoeksters
binnen vrouwenstudies, onder wie Marianne Potting, dwars zit, is dat in onderzoek
naar een vergrijsde toekomst de vrouwenemancipatie als de "ti)dbom onder het
zorgpotentieel" wordt aangemerkt. Waar de combinatie van vrouw en zorg als vanzelfsprekend wordt gezien, wordt emancipatie als probleem gGdentificeerd en niet
de ongelijke verdeling van zorg op zich. (2)
Wie zich kritisch wil verhouden tot het beeld van vergrijzing, kan dus uit
verschillende tradities putten. Deze tradities benaderen de bestaande toekomstprojecties met gepast wantrouwen vanuit de invalshoek van een bepaalde groep of
pohneke stellingname. Daar hoeft het echter niet bij te blijven. Ook het 'constructivisme' zonder een a priori feministisch of anti-kapitalistisch perspectief biedt
verschillende instrumenten om sociale problemen als vergrijzing van hun vanzelfsprekendheden te ontdoen. Dat laatste is de afgelopen jaren vooral gebeurd door
probleemdefinities te historiseren en op hun retorische structuur te analyseren.
Dergelijk constructivistisch onderzoek helpt ons niet om te beslissen of de zoveelste aanvraag voor een aanvullende verzekering nu wel of niet de deur uit moet. Wel
is met behulp van dat onderzoek mogelijk om de 'orde' en consequenties van
bepaalde probleemdefinities zichtbaar te maken. In paragraaf twee zal dit aan de
hand van de geschiedenis van het vergr~jzin~sprobleem
geillustreerd worden. Maar
betekent het 'ontdoen van vanzelfsprekendheden' ook dat we ons bij vergrijzing
gemakkelijk iets anders - hadden kunnen voorstellen? De theorie van publieke
(paragraaf 3) en de sociologie van wetgeving en ~rofessies(paragraaf 4)
geven antwoord.
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2. Vergrijzing: een oud probleem (3)

'Vergrijzmg' lijkt een typisch eigennjds woord, maar wordt al sinds de jaren dertig
Niet lang daarvoor maakten bevolkingsdeskundigen duidelijk dat in veel
Europese landen het geboortencijfer daalde, de gemiddelde levensduur steeg en
de bevolking als geheel ouder werd. Die constatering is tot op de dag van vandaag
de basso continuo van betogen over de vergrijzingsproblematiek gebleven, al

verschoven de preciese cijfers. Bovendien hielden economen temidden van het koor
van deskundigen dat de cijfers van commentaar voorzag, een vaste plaats bezet.
Steeds opnieuw bogen zij zich over de consequenties van bevolkingsveroudering
voor arbeid, produktie, consumptie en vooral de 'demografische last': de kosten
verbonden aan hei levensonderhoud van de niet-produktieve, afhankelijke bevolking. In het debat over vergrijzing bleef verder echter weinig op zijn plaats. Steeds
werd een verband gelegd russen 'tal' en 'last'. Maar de schakels daartussen verschoven voortdurend.
In de jaren twintig en dertig bestond die schakel vooral uit gedachten over het
karakter van een oud volk. In een tijd waarin de kracht van naties hoog op de agenda stond, werden opvattingen over de fysieke en psychische eigenschappen van
ouderen geprojecteerd op de mentaliteit van een oude bevolking als geheel. Daarbij
ging het overigens niet alleen om negatieve eigenschappen. De raad van oude mensen kon toekomstige samenlevingen wijzer maken. Tegenover minder produktiviteit en meer conservatisme stonden ervaring, zuinigheid, voorzichtigheid en rust.
'Terugkijken' en een zuiverder, algemeen menselijke interesse zouden zich in het
'levensritme' van een ouder wordende natie gaan weerspiegelen.
Na de oorlog werd deze manier van denken zeldzamer en werden 'voorzieningen' de belangrijkste schakels tussen tal en last. Bevolkingsveroudering werd verbonden met de problemen van bejaarden zelf: mÃ©Ã
ouden van dagen zouden mÃ©Ã
verzorging nodig hebben. Tegenwoordig komt zo'n redenering ons volkomen vertrouwd voor, maar tijdens het Interbellum was dat nog niet het geval. De groep
ouderen als geheel werd pas voorwerp van publieke aandacht, toen armenzorgdeskundigen gingen merken dat aan de deuren van hun tehuizen, hofjes en gestichten
verhoudingsgewijs meer 'beter gesitueerden' gingen aankloppen. Dat had ondermeer te maken met de invoering van invahditeits- en ouderdomsverzekeringen
voor de lagere inkomensgroepen, in 1913 en 1919. Die regelingen zorgden ervoor
dat een deel van de vroegere armen de tehuizen voortaan niet meer aandeed. Daar
kwam bij dat inflatie, een tekort aan huishoudelijk personeel en wonmgafbraak een
nieuwe groep burgers naar de tehuizen dreef. O p die manier werden sociale
omstandigheden en validiteit naast armoede grondslagen voor hulp. Die hulp ging
een breder deel van de bevolking betreffen, waardoor bevolkingsveroudering voor
de oudeiiedenzorg een relevant gegeven werd: m&& bejaarden betekende mÃ©Ã
behoefte aan voorzieningen. En voor het opzetten daarvan moest nog een hoop
werk verzet worden.
In de ontreddering van de eerste naoorlogse jaren werden de noden van bejaarden bovendien bijzonder acuut geacht. Sommige deskundigen zagen in de status
quo van bejaarden - zonder nuttige bezigheid en afhankelijk van anderen - zelfs
een politiek gevaar: toenemend communisme en een greep naar de macht werden
niet uitgesloten. Er waren 'enorme problemen' met betrekking tot arbeid, welstand,
huisvesting, gezondheid en tijdsbesteding. De negentiende eeuw, zo meenden verschillende artsen, was de eeuw van het kind geweest - de twintigste werd de eeuw
van de ouderdom. D e kindersterfte was gedaald; het sterven van onderen kon wellicht uitgesteld worden. Veel weeshuizen hadden hun tud gehad;
beiaarden- en ver"
pleeghuizen hadden de toekomst. Consultatiebureaus voor zuigelingen waren nut-
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rig gebleken; de tijd leek nu rijp voor consultatiebureaus voor ouderen.
In de vele facetten van het 'bejaardenvraagstuk' ontdekten deskundigen aan het
begin van de jaren vijftig een kern. Die kern lag in de vereenzaming van bejaarden.
Overbodigheid, nutteloosheid en isolement veroordeelden ouderen tot een 'leeg'
bestaan. De oplossing van deze problematiek lag in de opvoeding van bejaarden tot
een zinvolle tijdsbesteding, alsook in liefdevolle aandacht voor ouderen van familieleden en buurtgenoten. Huisbezoek, tafeltje-dek-je, gezinszorg en bejaardensocieteken moesten voor contacten en integratie op wijkniveau zorgen. Aan de %tructurele oorzaak van de eenzaamheid van bejaarden viel echter weinig te doen, zo was
de onuitgesproken veronderstelling. Sociologen, historici en overheidsvertegenwoordigers waren het erover eens dat die oorzaak lag in de transitie van een statische agrarische samenleving naar een de moderne stedelijk-industn&lemaatschappij. In deze overgang was de familie van drie generaties vervangen door het gesloten
gezin van ouders met kinderen. Dat had het gezag van grootouders en hun coniact
met jongeren doen afnemen, terwijl ervaring en wijsheid in een maatschappij met
een hoog arbeidstempo en omslag op een vaststaande leeftijd minder waard waren
'eworden. Deze kwalitatieve verschuivingen functioneerden in de typering van het
bejaardenvraagstuk als een gegeven. Volgens een enkele deskundige werd de leegte
van het bejaarde bestaan bovendien verscherpt door de kwantitatieve veranderingen: de groei van het aantal bejaarden had de verschijning van de oude man of
vrouw minder bijzonder doen worden.
Werden de modernisering en haar gevolgen in de jaren vijftig als een soort
natuurverschijnselen aanvaard, in de loop van de jaren zestig en zeventig moest
pist die maatschappelijke orde het ontgelden. Aanvankelijk werkten hulpverleners
aan de verfijning van voorzieningen in een 'gesloten circuit' van zorg. Maar al vroeg
in de jaren zestig werd tegen speciale activiteiten en ruimten voor bejaarden
dienstencentra, verzorgingstehuizen
een waarschuwende vinger geheven: in het
bestaan van deze instellingen school het gevaar van 'apartheid'. Bejaardenbonden,
die zich lange tijd vooral voor hetere financiÃ« en huisvesting hadden ingezet,
wezen nadrukkelijker o p de maatschappelijke achterstelling van ouderen.
Sociologen, maatschappelijk werkers en mensen van de betrokken ministeries
benoemden het bejaardenvraagstuk steeds vaker als een kwestie van deprivatie,
discriminatie, marginalisering en stigmatisering. Deze achterstandsproblematiek
behoorde via een verbetering van de inkomenspositie en participatiekansen van
ouderen weggewerkt te worden. Tegelijkertijd moest een nieuwe maatschappelijke
cultuur vorm krijgen: prestatie door arbeid hoorde minder hoog in de waardenhiirarchie te staan. Verschillende deskundigen riepen dat het in ieder geval niet juist
was om het bejaardenvraagstuk als een demografisch probleem te presenteren -de
ware angel van het probleem zat immers in de inrichting van het maatschappelijk
bescel.
In de tweede helft van de jaren zeventig werden bejaarden echter alsnog als een
'dreigende meerderheid' getypeerd - in plaats van de 'bedreigde minderheid' die
daarv6Ã³ veelal in hen werd gezien. Subsidieregelingen en de Algemene
Bijstandswet hadden de centrale overheid een steeds grotere verantwoordelijkheid
voor de uitgaven ten behoeve van ouderen
Zorgen over het groeiende
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aantal bijstandsuitkeringen aan bejaarden in bejaardentehuizen, alsook over de economische problemen rond de oliecrises, brachten de overheid tot het afremmen van
voorzieningen. In die sfeer van bezuiniging kregen de kosten van vergrijzing bijzondere aandacht. Vraag en aanbod, betaalbaarheid, zelf- en mantelzorg werden,
ook onder degenen die zich tegen bezuinigingen keerden, de sleutelwoorden van de
vergrijzmgsproblematiek. Midden jaren tachtig liet de overheid weten voor een
dilemma te staan. Nederland had te maken met een sterk groeiende groep ouderen,
waarvan de categorie van 90 jaar en ouder tot het jaar 2000 waarschijnlijk zou verdubbelen. Er was echter niet genoeg geld om alle bejaarden de hulp te bieden waar
zij om vroegen. Dat moest wel tot knelpunten leiden, was destijds de onontkoombare conclusie. Het was een manier van denken die nog steeds actueel is.
Het debat over de 'tal' en 'last' van ouderen mag al een lange geschiedenis hebben, de verbanden daartussen en de aard van de last waren niet steeds dezelfde.
Meer oudelieden, een rustiger samenleving; een groter aantal ouden van dagen, een
toename van voorzieningen; een groeiende groep bejaarden, een minder unieke
status in een vijandiger samenleving; meer ouderen, maar een probleem dat in de
maatschappelijke mentaliteit besloten lag; een verdubbeling van de zeer ouden, een
stijging van de uitgaven en een leeglopende schatkist. Die veranderlijkheid maakt
duidelijk dat uit de toename van het aantal ouderen niet logischerwijs (bepaalde)
problemen voortvloeien. Iedere tijd legt haar eigen verbanden. Voor een relativerende blik op de probleemdefinities van de eigen tijd, kan her verleden beslist inspirerend zijn.
Ook een retorische analyse van probleemdefinities kan het 'vanzelfsprekende'
in een ander licht plaatsen. Zois het zinvol op te merken dat in de typering van een
bepaalde problematiek altijd oorzaak- en gevolgrelaties zqn vastgelegd, die op hun
beurt aangeven in welke richting mogelijke oplossingen te vinden zijn. Wie de oorzaak van de bejaardenproblematiek zoekt in een onvermijdelijke modernisering,
doet geen voorstellen om de samenleving de klok te laten terugdraaien, maar om de
bevolking aan te passen. Wie de bron van de ellende in een maakbare mentaliteit
vindt, gaat met dat laatste aan de slag. Wie een oorzaak aangeeft, weet vaak ook
waar de sleutels van de oplossingen liggen.
D e aard van remedies ligt bovendien vaak besloten in de keuze van metaforen,
vergelijkingen en idioom. De wens een 'gesloten circuit' van zorg te crekren, veronderstelt dat alle behoeften van bejaarden kenbaar zijn en dat bijbehorende voorzieningen bedacht en tot stand gebracht kunnen worden. De uitgebreide vergelilking
tussen de eeuw van het kind en die van de ouderen, leidt ertoe dat ideeÃ«voor nieuwe hulpinstellingen aan de kinderwereld worden ontleend. En zelfs een enkel
woord zet de neuzen een bepaalde kant op. Wie iets buiten zijn schuld 'verliest'zoals de bejaarde die zijn gezag verloor
verdient bescherming. Een 'ramp' en
'acute noden' vragen om onmiddellijke, boven alle partijen staande actie.
Natuurlijk, dergelijke richtingwijzers leiden met altijd tot concrete voorstellen
en voorstellen leiden niet automatisch rot een bepaalde praktijk; er kunnen immers
praktische en politieke meningsverschillen bestaan. Met de consultatiebureaus is
het, om een voorbeeld te noemen, nooit wat geworden, althans niet in de vorm die
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uit de zuigelingenzorg werd afgeleid. Kennis van het effect van de 'orde' van problemen betekent echter wel dat kritischer naar vergr~jzingsscenario'sgekeken kan
worden. Wat o p het eerste gezicht een onontkoombare conclusie lijkt, is dat
immers na een retorische deconstructie niet meer. Of toch?
3. D e theorie van publieke problemen

Analyses als zojuist uitgevoerd, zijn het resultaat van het 'constructionisme'
of 'constructivisme' binnen de theorie van sociale problemen. Enkele jaren geleden legden Gale Mifler, James Holstein, Joel Best en anderen in de bundel
Constructionist Controversies. Issues in Socwl Problems Theory uit hoe het zover
gekomen was. (4)
Tot in de jaren zeventig hebben sociologen zich afgevraagd hoe aan de hand van
een wetenschappelijke bestudering van sociale condities kon worden uitgemaakt
welke van deze condities werkelijk sociale problemen waren en welke niet.
Constructivisten, onder wie John Kirsuse en Malcolm Spector, vonden dit echter
een hopeloze onderneming omdat de sleutel rot het ontstaan van een sociaal probleem naar hun mening niet in objectieve omstandigheden maar in subjectieve
definities lag. De geboorte van sociale problemen was afhankelijk van de activiteiten van groepen of instellingen die een bepaaldeconditie als een probleem bestemen aan dat probleem iets probeerden te doen. Meer dan het gegeven dat zij
'collectieve definities' waren, hadden de sociale problemen niet gemeen. Van
gedeelde objectieve kwaliteiten was geen sprake - voortaan zou het onderzoek
gericht moeten zijn op claims-making.
Aanvankelijk probeerden de constructivisten verbanden te leggen tussen de
inhoud van de collectieve definities en de context waarin ze ontstonden. Waarom
werden sommige sociale omstandigheden tot sociale problemen gebombardeerd en
andere niet? Welke motieven, belangen, ervaringen en machtsposities leidden ertoe
dat mensen achter een bepaalde typering van een probleem gingen staan of deze
juist afwezen? Maar al snel raakte dit type onderzoek verwikkeld in dezelfde stammenstrijd die ook het wetenschapsonderzoek jarenlang in de greep hield: die tussen
realisten, relativisten en 'reflexivisten'. Tot de laatsten behoorde Steve Woolgar die
zowel de constructivisten onder de weten~cha~sonderzoekers
als die onder de
auteurs van de socfoilproblems-literatuur erop wees epistemologisch inconsistent te
zijn. Die inconsistentie lag in het relativisme ten aanzien van de uitspraken die constructivisten bestudeerden, in combinatie met het realisme ten aanzien van hun
eigen observaties van de sociale wereld. Bovendien veronderstelden constructivisten dat condities zoals de toestand van marihuana constant bleven, terwijl de
definitie van het problematische van marihuana variabel en dus sociaal geconstrueerd was. De opmerking over marihuana was naar de mening van Woolgar en anderen echter realistisch en dus inconsistent met het relativisme ten aanzien van
probleemdefinities.
Reagerend o p deze kritiek heeft een deel van de onderzoekers van sociale problemen zich vervolgens bekend tot het zogenaamde 'strikte' constructivisme. Zij
kiezen ervoor zich te concentreren op de retorische organisatie van sociale problemen en zich niet meer buiten 'het rijk der teksten' te begeven. Het proces dat zij
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bestuderen is een taalspel waarbinnen activiteiten de vormhebben van publieke uitlatingen, van argumenten pro en contra. Dat leidt ondermeer tot - o p zichzelf
interessante analyses van het gebruikte idioom, zoals het idioom van het 'verlies'
of 'de ramp' waaraan in de vorige paragraaf werd gerefereerd. (5)
Voor tegenstanders van de 'strikte' benadering weegt de winst aan theoretische
scherpslijperij echter niet op tegen het verlies aan onderzoeksvragen. Zo vinden
'contextueel constructivisten', onder wie Joel Best en Joseph Gusfield, maar ook
andere critici het jammer dat niet meer wordt nagegaan hoe een probleem uberhaupt onderwerp van publieke discussie wordt. Door wie is een bepaald probleem
aangedragen? Welk werk moet verricht worden om het o p de publieke agenda te
krijgen? Wie zich uitsluitend op het publieke schouwspel concentreert, meent Jaber
Gubnum, mist een essentieel onderdeel van het proces. Tegenwoordig is de ziekte
van Alzheimer in deverenigde Staten een publiek probleem. Aan het eind van de
jaren zeventig werd door de Alzheimers' Disease-beweging een intensieve mediacampagne gelanceerd, waarin over de 'ziekte van de eeuw' werd gesproken. Onder
die ziekte gaat volgens de beweging niet alleen de patÃ¯Ã¨zelf ernstig gebukt,
maar ook de verzorger: het 'tweede slachtoffer'. Achter de schermen van deze
publiciteit bestond in academische kringen niettemin onenigheid over de status van
'Alzheimer'. Ging het om seniliteit die in het verlengde van normale veroudering
lag of om een echte ziekte? De beweging koos, bewust of niet, voor het laatste.
Haar succes -er ontstond inderdaad politieke en financiÃ«laandacht voor de ziekging opmerkelijk genoeg, zo stelt Gubrium, gepaard met een
te van Alzheimer
afname van het academisch debat. ( 6 )
Juist Gusfield maakt, met het oog op dit type processen, een onderscheid tussen
'sociale' en 'publieke' problemen. Niet alle sociale problemen, zo meent hij, zijn
voorwerp van publieke, politieke discussie. Ziekteverzuim was, om een voorbeeld
van eigen bodem te gebruiken, lange tijd wel een sociaal, maar geen publiek probleem. In zijn boek over het 'rijden-onder-invloed-probleem' wijst Gusfield
bovendien op een verschijnsel waar het strikte constructivisme evenmin haar vinger
op kan leggen, maar dat wel degelijk belangrijk is: het proces waarin dominante
probleemdefinities met een bepaalde praktijk verbonden raken. Gusfield maakt
duidelijk dat de manier waarop wij denken over het rijden-onder-invloed met
vanzelfsprekend is: alle aandacht gaat uit naar het gedrag van de individuele automobilist - niet naar het gegeven dat langs de snelweg veel hotels met publiek toegankelijke cafÃ©zijn gebouwd. Maar daar stopt zijn betoog niet. Hij laat ook zien
dat op basis van dat individualistische uitgangspunt jarenlang cijfers verzameld
worden over het aantal ongelukken waarbij het gebruik van alcohol in het geding
was, maar niet over de staat van de betrokken auto's of andere omstandigheden die
evengoed de oorzaak van ongelukken kunnen zijn. Dat heeft tot gevolg dat wie een
alternatieve definitie van een probleemwil geven, op moeilijk te nemen horden kan
stuiten: voor zijn of haar visie zijn eenvoudigweg vaak geen vergelijkbare cijfers
beschikbaar. (7)
Het is dit type 'context' dat duidelijk maakt waarom een bepaalde probleemdefinitie niet 'zomaar' door een nieuwe benadering kan worden vervangen. Sociaal
geconstrueerde kennis wordt, zo liet Klasien Horstman aan de hand van een discus-
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sie over de menopauze zien, al te gemakkelijk geassocieerd met 'eenvoudig te veranderen'. De hardheid van kennis hangt echter "af van de mate waarin ze ingebed is
in handelingspraktijken en materiÃ«lsettingen, en deze zijn vaak moeilijk te veranderen". (8) Door dergelijke kwesties in principe buiten de analyse te laten, valt in de
strikt constructivistische benadering een intrigerend deel van de maatschappelijke
berekenis en consequenties van prohleemdefinities weg.
Het meest interessant wordt de strikte benadering dan ook daar waar zij buiten
de zelf opgelegde beperkingen treedt. Zo maken Peter Ibarra en John Kitsuse aan
het eind van een artikel over retorische analyse een onderscheid tussen verschillende soorten stijlen waarin sociale problemen aan de orde worden gesteld, zoals een
academische of juridisch-politieke manier van spreken. Zij vragen zich af of de
formele kwaliteiten van een specifieke setting wellicht de stijlen oproepen waarin
beweringen worden geformuleerd en omvangen. Daarbij gaat het bij voorbeeld om
de juridisch-politieke kringen van het gerechtshof, parlement of adviesraden. Wat
zijn de cruciale kenmerken van deze contexten en hoe structureren die het discours
van sociale problemen?
Het mag duidelijk zijn dat de retorisch analisten hiermee alsnog terug zijn bij de
context waarin sociale problemen ontstaan, al gaat het hen om de formele-niet de
substintiÃ¨l - consequenties van context en geven ze geen antwoord op de door
hen zelf geopperde vragen. Deze antwoorden zijn door onderzoekers uit de rechtsen professiesociologie echter al wel gegeven. De onderzoeksresultaten van de laatsten maken duidelijk dat de articulatie van publieke problemen voor een deel voortvloeit uit mechanismen die niet eenvoudig weg te denken zijn.
4. Het karakteristieke van d e ouderdom (9)

Aan de hand van twee voorbeelden uit de geschiedenis van discussies rond ouderen
zal gdllustreerd worden dat in de 'vormgeving' van publieke problemen de formele
kenmerken van de context een belangrijke rol spelen; kenmerken die een bepaalde
- zoals gezegd door rechts- en professiesociologen beschreven -'systeemdwang'
veroorzaken. De eerste zaak betreft een poging tot het problematiseren van her
bestaan van oudere ongehuwde vrouwen. De tweede kwestie draait om het vraagstuk van de diagnostiek en behandeling van zieke ouderen. In beide gevallen gaat
het om pogingen tot de acceptatie van een 'probleem-met-oplossing'die geen of pas
laat navolging kreeg.
Aan het begin van de jaren zestig werd in Nederland het 'Vrouwen-actiecomitÃ
voor vervroegde staatspensionering' opgericht. Dit comitÃhad tot doel te bewerkstelligen dat niet-gehuwde vrouwen vanaf hun 60ste, en niet pas vanaf hun 65ste,
een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) zouden krijgen. Via brieven aan de Tweede Kamer, brochures en demonstraties maakte het
comitÃhaar wensen aan politiek en publiek kenbaar.
Opvallend was dat de ongehuwde vrouwen hun benarde toestand vooral
omschreven aan de hand van vergelijkingen met andere sociale categorieÃ«nHun
hoofdargument althans in het openbaar was dat hun positie in principe vergelijkbaar was met die van weduwen zonder kinderen. Maar terwijl de Algemene
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Weduwen- en Wezenwet deze weduwen een pensioen gunde wanneer zij o p de dag
dat ze weduwe werden veertig jaar of ouder waren, bood de AOW de niet-gehuwde
vrouwen pas een pensioen op hun 65ste. Het Vrouwen-actiecomitÃ zag hierin een
niet verteren onrechtvaardigheid.
Evenmin rechtvaardig was de 'bevoorrechting' van gehuwde vrouwen. Gehuwde vrouwen hadden binnen de AOW geen zelfstandig recht op een uitkering.
Zij kregen hun geld via het gehuwdenpensioen dat hun man vanaf zijn 65ste ontving. Maar aangezien deze vrouwen doorgaans jonger waren dan hun echtgenoot,
maakten zij in de praktijk enkele jaren vÃ³Ãhun 65sce aanspraak o p pensioen. En
dat zonder daar ooit zelf premie voor te hebben betaald, constateerden de ongehuwde vrouwen bitter. Zelfs wanneer de ongehuwde vrouwen klaagden over de
vermoeienis van hun dubbele taak - werk en huishouden - deden zij dat zelden
zonder daaraan een vergelijking te verbinden. Vrouwen waren biologisch eerder
oud dan mannen, zo stelden zij, en dus kwam de vermoeidheid harder aan.
Deze nadruk op vergelijkingen met andere sociale categorieÃ«is te verklaren op
basis van het verschijnsel dat C.J.M. Schuyt het 'rechtskarakter' van de verzorgingsstaat heeft genoemd. Daarmee doelt hij op de omstandigheid dat binnen de
verzorgingsstaat de verdeling van voorzieningen geregeld wordt via in wetten vastgelegde rechten. Die formele rechten, samen met de eis tot rechtsgelijkheid en precedentwerking, roepen op dat burgers hun posities gaan vergelijken met die van
anderen en op 'onrechtvaardige' verschillen stuiten. Besluiten ze de overheid vervolgens te confronteren met eisen die de gevonden verschillen moeten wegwerken,
dan zijn sociale vergelijkingen in hun verdediging cruciaal. Wanneer zij hun gehoor
ervan kunnen overtuigen dat zij met anderen wel bepaalde kenmerken, maar niet
dezelfde rechten gemeen hebben, dan vloeit daaruit een aanspraak o p de betreffende voorziening voort die moeiliik te weerleeeen
"" is.
Het juridische karakter van de verzorgingsstaat stimuleert haar onderdanen op
deze manier hun problemen en oplossingen
aan de hand van vergelijkingen
"
u . - voor het
voetlicht te brengen. Hoe dat werkt, blijkt ondermeer uit het verschil tussen het
publieke optreden van het Vrouwen-actiecomitÃ en de private pleidooien voor hun
zaak. In brieven van ongehuwde vrouwen aan het comitÃen in antwoorden o p vragen in een door het comitÃgeorganiseerde enquÃªtewerd de problematiek van de
vrouwen heel anders geformuleerd dan in het openbaar. In de individuele omschrijvingen kwamen vergelijkingen wel voor, maar stonden niet centraal. De brieven en
enquÃªte-antwoorde werden door de vrouwen in de eerste plaats gebruikt om zichzelf als overbelaste vrouwen te presenteren. Zij benadrukten de zwaarte van hun
dubbeletaak: de hele dag werken en dan ook's avonds nog aan de slag moeten. Ze
waren moe, schreven ze, en lieten hun verzuchtingen volgen door klachten over
hun rugproblemen, hoge bloeddruk en nervositeit. (10)
Ook in het parlementaire debat bleek het belang van sociale vergelijkingen.
Kamerleden richtten hun argumenten pro verlaging vooral op de onrechtvaardige
behandeling van oudere ongehuwde vrouwen. Zij verdedigden een verlaagde pensioengerechtigde leeftijd ondermeer als een compensatie voor de AWW-premie die
de ongehuwde vrouwen net als andere werkenden betaalden, maar waarvoor zij
nooit een weduwenrente zouden krijgen. Daarnaast wezen zij op het buitenland,

waar vrouwen vaak wel enkele jaren eerder voor een pensioen in aanmerking
kwamen. De Sociaal-Economische Raad, die zich op verzoek van de betrokken
ministers over d e kwestie boog, gzng tot twee keer toe uitgebreid op dergelijke vergeliikende argumenten in, maar niet ten voordele van de vrouwen. Gelijkenissen
werden ontkend of 'verbogen', verschillen werden bestreden en er werden nieuwe
vergelijkingen geformuleerd.
D e situatie van de weduwen werd door de Raad wezenlijk anders geacht dan die
van de ongehuwde vrouwen, omdat het voor de eersten moeilijker was na hun huisvrouwenbestaan werk te vinden dan voor de nooit uit het beroepsleven verdwenen
ongehuwde vrouwen. De dubbele taak kon geen rechtsgrond voor maatregelen
zijn, aangezien die dubbele taak ook gold voor zelfstandig wonende ongehuwde
mannen en voor werkende gehuwde vrouwen. In het buitenland gingen vrouwen
inderdaad nogal eens eerder met pensioen dan mannen, maar dit betrof een verschil
in geslacht en niet in burgerlijke staat. Dat de last van werk en huishoudenmet het
ouder worden de vrouwen zwaarder ging vallen dan de mannen, kon niet met
cijfers worden gestaafd. Uit het ziekte- en invaliditeitsrisico bleek geen verschil tussen oudere mannen en oudere vrouwen. Een onderzoek waarin de situatie van
oudere ongehuwde mannen met die van vrouwen in dezelfde leefdjdscategorie
werd vergeleken, deed de zaak van de vrouwen nog minder goed. Ook de oudere
een deel werkte
ongehuwde mannen en niet alle oudere ongehuwde vrouwen
niet hadden het moeilijk: er was daarom geen basis voor een maatregel die voor
iedere ongehuwde vrouw zou gelden. Daar kwam bij dat een ongelijke behandeling
van vrouwen en mannen het tij geleidelijk tegen kreeg; het was inmiddelseind jaren
zeventig.
Let wel, regels waren er niet de oorzaak van dat de ongehuwde vrouwen hun zin
niet kregen. D e regels van her recht en de taal van de verzorgingsstaat bepaalden
alleen in welke vorm argumenten gegoten moesten worden om Å¸berhaup gehoord
te worden. D e formele kwaliteiten van de setting van de verzorgingsstaat, om de
woorden van Ibarra en Kitsuse in herinnering te halen, structureerden de formulering van het probleem in termen van vergelijkingen. Die 'context' was er verantwoordelijk voor dat niet iedere definitie van de problemen van oudere ongehuwde
vrouwen evenveel kans had 'publiek' te krijgen.
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Een soortgelijk voorbeeld van 'systeemdwang' deed zich op een heel ander vlak
voor. Een Nederlandse internist, J.Th.R, Schreuder, spande zich vanaf het midden
van de jaren vijftig in o m collega-artsen en bejaarden zelf duidelijk te maken dat
veel ouderdomsverschijnselen veel minder 'natuurlijk' en daarmee minder 'onvermijdelijk' waren dan lang was gedacht. De spierverstijving waaraan vee! ouderen
leden, kwam niet gewoon
met de laren, maar had te maken met de bedrust die ouderen veelvuldig werd voorgeschreven. Schreuders paradigmatische voorbeeld van
wat medici jarenlang ten onrechte als natuurlijke veroudering hadden gezien, was
aderverkalking: een kwestie van voedsel, zo was inmiddels duidelijk, niet van leeftijd.
In het verlengde van deze opvattingen begon Schreuder met de revalidatie van
bejaarden die voorheen als 'versleten' links werden gelaten. Voor deze praktijk

raakten ook andere artsen enthousiast en revalidatie-afdelingen werden in de loop
van de jaren zestig, zeventig en tachtig vertrouwde ruimten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Maar Schreuder had niet in alle opzichten succes. Hij was eveneens
een vurig pleitbezorger van de oprichting van geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en van de erkenning van de geriatrie als medisch specialisme. Niet alle
bejaarden, zo was zijn uitgangspunt, waren geriatrische patiÃ«ntenHet ging bij de
laatsten om oudere mensen die aan een ziekte leden die met veroudering samenhing, maar waarvan de preciese relatie met leeftijd moeilijk was vast te stellen. Ze
vertoonden een verwarde kluwen van afwijkingen tegelijkertijd en hadden een lager
tempo. Ook hing hun gezondheid nauw samen met sociale factoren. Een slecht
ingericht huis met steile trappen en losliggende kleedjes of een gebrek aan sociale
steun konden een opgekalefaterde bejaarde alsnog weer tot een wrak maken. Gezien die karakteristieken was een bijzondere deskundigheid en organisatie nodig:
de geriater en de geriatrische afdeling van het ziekenhuis. D e nieuwe specialist zou
de juiste diagnostische finesse bezitten, het nodige geduld kunnen opbrengen, oog
hebben voor de sociale context van de oudere en de reactivering kunnen uitvoeren.
De bestaande specialisten hadden deze combinatie van expertise niet.
Terwijl Schreuder in veel van zijn betogen en handelingen de ouderdom als
geheel de-problematiseerde -steeds meer ouderdomsproblemen achtte hij immers
reversibele stoornissen -stuurde hij wat de 'geriatrische pati'nt' betreft juist aan
opproblematiserzng. De diagnostiek van de ziekten van bejaarden, hun behandeling
en nazorg waren zo ingewikkeld en specifiek, dat daarvoor een apart specialisme
noodzakelijk was.
De inzichten van professie-socioloog A. Abbott maken Schreuders paradoxale
aanpak echter begrijpelijk.Vo1gens Abbott hanteren professies die nog vooracceptatie moeten vechten een retoriek van 'reductie'. Zij proberen hun plaats onder de
zon te verzekeren door aannemelijk te maken dat hen een exclusieve missie wacht
die niet reduceerbaar is tot de 'jurisdictie' van een bestaande professie. Dat verklaart waarom Schreuder zijn vak niet in de eersie plaats naar deleeftijd van zijn
patiÃ«nte afbakende. Wanneer er behalve hun hoge leeftijd met ouderen niets bijzonders aan de hand was geweest, dan had Schreuder tegenover internisten, psychiaters en revalidatie-artsen geen geldig argument gehad voor een nieuw speciahsme naast het hunne. De reductie-strategie riep zo een patroon o p waarin de oudere
patiÃ«nwerd geproblematiseerd op grond van de voor diens levensfase unieke
eigenschappen. Alleen de geriater van de toekomst zou met die bijzonderheden
kunnen omgaan.
D e bestaande specialisaties richtten hun tegenargumenten dan ook juist op het
door Schreuder zorgvuldig gelegde verband tussen die eigenschappen en de expertise van de genater in spe. Een internist benadrukte dat de multipele pathologie van
ouderen inderdaad uiterst ingewikkeld was. Maar juist daarom was het onverantwoord om de complexe diagnostiek in handen te leggen van medici die onvoldoende opleiding in de interne geneeskunde hadden genoten. In zijn ogen stond de
geriatrie voor 'van alles wat, van alles te weinig'. Daarnaast waren revalidatie-artsen
van mening dat zij altijd al de verwevenheid van het biologische, psychische en
sociale in hun vaandel hadden gehad. De kennis en aanpak van de geriatrie waren

dus minder nieuw en uniek, meenden de revalidatie-artsen, dan de presentatie ervan
deed vermoeden.
Overigens moet er ook hier op worden gewezen, dat dergelijke tegenargnmenten er mei zonder meer de oorzaak van waren dat de invoering van de geriatrie
lange tijd o p zich liet wachten. Ook de kosten van geriatrische afdelingen en de verlaging van de tarieven van de bestaande specialisaties werden in de ring geworpen.
Bovendien vereisten Schreuders plannen een regionale organisatie van de gezondheidszorg die haaks stond o p Nederlandse verdeling in sectoren en zuilen. Pas in de
jaren tachtig kreeg Schreuder, mede door de hoge kosten van verpleeghuisbedden
en de ontzuiling van de zorg, het tij mee.
Waar het hier om gaat is dat de manier waarop de geriatrische problematiek
werd getypeerd, werd opgeroepen door de retoriek van reductie waarmee de vestigingsstrijd van nieuwe professies gepaard gaat. Net als bij de zaak van de oudere
ongehuwde vrouw beperkten bepaalde kenmerken van de context de vrijheid waarin het probleem kon worden vormgegeven. Bovendien leidde die context zowel in
het debat over de pensioengerechtigde leeftijd als over de geriatrie - opmerkelijk
tot essentialisme ten aanzien van de ouderdom. Het Vrouwen-actiecogenoeg
mitÃwas ervan overtuigd dat de ouderdom b ~vrouwen
j
eerder intrad dan bij mannen, terwijl Schreuder de karakteristieken van de oudere levensfasen probeerde af
te bakenen.
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5 . Conclusies

'VÃ³Ãons de zondvloed' is het beeld van vergrijzing dat veel scenario's ons presenteren: wij moeten immers, is de gedachte, de las1 opvangen van wat voorheen aan
voorzieningen werd opgebouwd. Het is zinnig zo nu en dan bij dergelijke voorspellingen van toekomstige problemen stil t e staan en ze kritisch o p hun uitgangspunten door te nemen. Daarbij kunnen feministische of politiek-economische analyses behulpzaam zijn en biedt ook het 'constructivisme' mogelijkheden om de op
het eerste gezicht logisch lakende 'problemen' minder vanzelfsprekend te maken.
Maar het is evenzeer belangrijk te erkennen dat de ons bekende probleemdefinines weerbarstig zijn en te inventariseren welk deel van die definities samenhangen
met moeilijk te verleggen beddingen. Een wijdverbreide typering van een bepaalde
problematiek, leidt tot praktijken zoals een bepaalde manier van cijfers verzamelen die niet gemakkelijk te vervangen zijn. Andersom heeft de sociale en culture
organisatie van het domein waarbinnen een probleem besproken wordt, invloed op
typering van de betreffende problematiek. Met dergelijke processen hebben ook
diegenen te maken die een alternatief willen bieden voor een dominante voorstelling van zaken. Dat kan gevolgen hebben voor de te kiezen formulering. O m een
probleem binnen de context van de verzorgingsstaat of die van concurrerende professies op de publieke agenda te krijgen, kan de gekozen structuur de formele
kant- van groot belang zijn.
Over de inhoud - de substantie van werkzame argumenten is daarmee nog
niets gezegd. Een onderstreping van 'verschillen' kan, om een voorbeeld te noemen
waarmee emancipatie-bewegingen vertrouwd zijn, in het ene debat handig zijn,
maar in de andere desastreus. Walkers nadruk op de verschillen tussen ouderen -
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niet alle o u d e r e n zijn even 'afhankelijk' -werkt ter nuancering van de dernograflsche last. M a a r hetzelfde argument deed d e oudere ongehuwde vrouwen i n een tijd
van emancipatie d e das o m .
De zondvloed van d e vergrijzing is, al willen sommige voorspellingen o n s dat
d o e n geloven, niet gepredestineerd. Bepaalde mechanismen in het denken o v e r d e
zondvloed zijn dat, gegeven d e inrichting van o n z e samenleving, echter wel.
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