
Concepties van Leef Tijd in de gerontologie 

jan Baars 

De overdreven nadruk op  chronologische leeftijd in  d e  gerontologie 

Hoe relevant zijn opvattingen over tijd voor de studie van het ouder worden? Een 
voor de hand liggend antwoord zou kunnen zijn dat tijd de allesverklarende factor 
is. De gerontologie zou gedefinieerd kunnen worden als de studie van het leven 
vanuit het specifieke oogpunt van de veranderingen die plaatsvinden wanneer een 
levend wezen een relatief groot gedeelte heeft doorlopen van een in beginsel be- 
perkte levensduur, die kan worden vastgesteld in termen van de levensverwachting 
van de soort. Volgens deze definitie speelt tijd een cruciale rol, zowel bij het vast- 
srellen wanneer 'ouder worden' in specifieke zin begint, als bij het vaststellen van 
de maximale levensduur. De eenvoudigste manier om tijd aan ouder worden te 
koppelen, is om aan te nemen dat iemands chronologische- of kalenderleefrijd zijn 
of haar eigenschappen bepaalt. Dit zou de gerontologie uiteindelijk reduceren tot 
een simpele reeks formules. Bijna veertig jaar geleden, in wat we nu de begin- 
periode van de wetenschappelijke gerontologie zouden kunnen noemen, werd deze 
mogeIiikheid met veel zelfvertrouwen verkondigd: uChronolo~sche leeftijd is Ã©Ã 
van de meest bruikbare gegevens over een individu, zo niet het meest bruikbare. 
Met dit gegeven alleen zijn een verbazingwekkende hoeveelheid algemene conclu- 
sies en verwachtingen mogelijk over zijn anatomie, fysiologie, psychologie en 
sociale gedrag". (l) 

Een dergelijke naiviteit moeren we achter ons laten. De uitgebreide discussie 
over diversiteit in het proces van het ouder worden (2) heeft duidelijk gemaakt dat 
hetgeen we simpelweg 'ouder worden' noemen, in feite een complex geheel is van 
een groot aantal verschillende processen, die elk afzonderlijk bestudeerd kunnen 
worden vanuit diverse methodische standpunten. Het idee dat verouderingsproces- 
sen in beginsel hetzelfde verlopen, ongeacht tijd of plaats, en dat de essentie ervan 
gevangen zou kunnen worden in enkele grondregels, is weerlegd. In een grote 
hoeveelheid rapporten en studies is bijvoorbeeld aangetoond dat ouderen uit 
opeenvolgende generaties of, technisch gesproken, geboortecohorten, verschillen 
in levensverwachting, opvoeding, intelligentie, gezondheid, enzovoort. Maar zulke 
verschillen tussen ouderen uit verschillende geboortecohorten (bi~voorbeeld tussen 
diegenen die geboren zijn in 1900 en die in 1930) vooronderscellen een gemeen- 
schappelijke culturele en historische context binnen specifieke geboortecohorten; 
deze verliezen bij interculturele vergelijking echter bijkans hun betekenis. 
Bovendien is zelfs een plausibel gemaakte cohort-identiteit in hoge mate een con- 
structie met veel interne verschillen, die onder meer samenhangen met sociaal- 
economische situaties, culturele verbanden, geslacht, specifieke genetische codes, 
medisch verleden, individuele keuzes en andere lotgevallen. En aangezien het in 
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Westerse landen de gewoonte is geworden om mensen die 55 jaar hebben geleefd 
reeds als 'ouderen' te bestempelen, is het mogelijk dat zij deze nogal abstracte cate- 
gorische status decennia lang met zich meedragen, terwijl ze blijven veranderen en 
'uitwaaieren' (dat wil zeggen nog meer gaan verschillen van hun cohortgenoten), 
Bijvoorbeeld omdat ze hun specifieke interesses volgen, zonder gebonden te zijn 
aan de institutionele regelmaat van opleidingen, werk of het opvoeden van kinde- 
ren. O p  het moment dat 'ouderen' verenigd worden door hun uitsluiting van 'nor- 
maal' werk of opleiding, stuiten we op een ordening van de levensloop waarbij 
chronologische leeftijd wordt gebruikt om vele aspecten van scholing, werk en 
pensionering te regelen. In veel opzichten zou deze chronologische ordening, in 
een variant op Habermas, een koloniserang van de levensloop genoemd kunnen 
worden. (3) 

Chronologische leeftijd, zo kunnen we concluderen, is een maatschappelijke 
constructie met vele belangrijke praktische implicaties, maar in theoretisch opzicht 
een te eenvoudige benadering van ouderen en het ouder worden. Dit betekent 
natuurlijk niet dat we zonder chronologische tijdmeting kunnen. Maar we moeten 
de relativiteit ervan onderkennen en ook andere manieren onderzoeken om de tem- 
porele aspecten van het ouder worden te leren begrijpen. Dat is de bedoeling van dit 
artikel. 

Indien chronologische leeftijd de karakteristieken zou bepalen, niet alleen van 
ouderen maar van ieder individu, zoals Birren meent, zou er weinig reden z r n  om 
na te denken over verschillende tijdsopvattingen. In zo'n situatie zou eenvoudige 
chronologische tijdsmeting betrouwbare informatie opleveren. We zouden ons alleen 
nog kunnen afvragen hoe de tijd dit mogelijk maakt. Het is evenwel dringend nodig 
om na te denken over de relatieve betekenis van chronologische tijd. Heden ten 
dage loopt het menselijk ouder worden voortdurend het gevaar zijn kwaliteiten te 
verliezen door de manier waarop het geobjectiveerd wordt door wetenschappelijk 
onderzoek en praktische organisatie. Hier speelt een te grote nadruk op chronolo- 
gische tijdsmeting een belangrijke rol. Deze lijkt een van de meest problematische 
aspecten van de moderne Westerse cultuur te zijn. 

D e  heersende opvatting van tijd in gerontologische studies is de chronologische tijd 
die we op klokken en kalenders aflezen. Chronologische definities scheiden 'oude- 
ren' als categorie van alle menselijke wezens die onderworpen zijn aan een alge- 
meen verouderingsproces dat bij de geboorte begint. Deze dominantie van kalen- 
derleeftijd kan voor een groot deel worden verklaard door politieke en economi- 
sche belangen met betrekking tot ouderen. De organisaties die op dit gebied actief 
zijn, zijn in de eerste plaats geinteresseerd in gemiddelde resultaten die het hen 
mogelilk maken om nauwkeurige schattmgen te maken van de relevante budgettai- 
re consequenties. Voorzover gerontologisch onderzoek wordt gefinancierd door 
deze organisaties zal er weinig ruimte zijn voor bespiegelingen over opvattingen 
van tijd, ondanks het feit dat zulke opvattingen duidelijk een fundamentele rol spe- 
len bij iedere theorie of onderzoek. (4) Daarom is het de moeite waard om na te 
denken over de begrippen tijd en ouder worden die impliciet vervat liggen in gene- 
ralisaties over 'ouderen': mensen die uitsluitend een bepaalde kalenderleeftijd met 
elkaar gemeen hebben. 



Ouder worden: werkt de tfjd ais oorzaak7 

Ondoordachte generalisaties omtrent 'ouder worden' en 'ouderen' vooronderstel- 
len een causaal tijdsbegrip. Omdat de tijd gedurende een bepaalde periode op  de 
betreffende mensen ingewerkt zou hebben, wordt beweerd dat er rekening moet 
worden gehouden met bepaalde effecten. In veel traditionele gezegdes is de tijd 
begiftigd met zo'n positieve of negatieve kracht. Sommige van deze gezegdes heb- 
ben wellicht waarde als aanmoediging, troost of als steun bij de acceptatie van her 
onvermijdelijke, al zijn er ook een groot aantal dat een negatief beeld geeft van het 
ouder worden. Deze verschillende beoordelingen van het effect van dezelfde 'tijd' 
tonen haar vele gezichten. Maar omdat dergelijke gezegdes niet bedoeld z i p  als 
theoretische generalisaties, spreken zulke verschillende interpretaties elkaar niet 
tegen. Ze moeten alleen bij de juiste gelegenheid worden gebruikt. 

Voorzover de gerontologie een methodische studie van het ouder worden is, 
gericht op betrouwbare generalisaties, moet de waarde van een causaal tijdsbegrip 
danig worden betwijfeld. Als we het oorzakelijke effect van tijd zouden willen 
onderzoeken, zouden we deze tijdsfactor eerst van andere mogehjke facroren 
moeten isoleren en een experimentele situatie moeten creÃ¨re waarin alleen de tijd 
werkzaam is. Verder zouden we, om het tegendeel te kunnen aantonen, een situatie 
moeten scheppen waarin de tijd met werkzaam is. Deze beide voorwaarden, maar 
n het bijzonder de laatste, tonen de onmogelijkheid van een dergelijke onderzoeks- 
strategie. Het causale tijdsbegrip is niets anders dan het naÃ¯v begrip van tijd dat ligt 
besloten in generalisaties omtrent ouderen en ouder worden. Het kan nimmer 
kennis opleveren die iets over de verschillen tussen mensen van dezelfde leeftijd zou 
kunnen verklaren. Ofschoon het evident is dat met alle causale verbanden eveneens 
temporele relaties in het geding zijn, is het misleidend om ze met elkaar te ver- 
mengen. 

Hoe moeten we het begrip tijd met betrekking tot het menselijk ouder worden dan 
wÃ© opvatten? Het is moeilijk om de verleiding te weerstaan te citeren uit de 
Bekentenissen van Augustinus die meer dan 1500 jaar geleden al worstelde met het 
begrip tijd: 

'Wat is tqd toch? Ik weet heelgoed wat het n, als niemand me e r  tenminste naar 
vraagt, maar ais men mij vraagt wat tijd is en ik het probeer uit te leggen, sta ik 
met mijn mond vol tanden " (5) 

Het probleem is niet alleen dat tijd moeilijk te verklaren is omdat we zo aan haar 
gewend zijn (het is immers altijd een hele opgave om afstand te nemen van het van- 
zelfsprekende), het is tevens zo dat de tijd lijkt weg te glippen als we haar volledig 
poberen te begrijpen. Daarom worden vaak ruimtelijke projecties gebruikt om aan 
te tonen wat tijd is en hoe zij werkt. Een bekend voorbeeld van zo'n ruimtelijke 
projectie is een rechte lijn, waarvan men dan eenvoudig een 'tijdspijl' kan maken, of 
een van de assen van een diagram dat veranderingen als een functie van het tijdsver- 
loop toont. Een principiÃ«l beperking van dergelijke projecties is dar ze alleen die 
aspecten kunnen verhelderen die tijd en ruimte met elkaar gemeen hebben. Is het 



Ã¼berhaup niet mogelijk om ons met rijd op zich bezig te houden en te pogen om 
deze zo precies mogelijk te meten? 

Temporele processen en de  vorming van een abstract tijdsbegrip 

Tijd wordt gewoonlijk aangegeven door klokken, die het mogelijk maken om de 
duur van een proces te meten of om een gebeurtenis (de geboorte van een baby, een 
afspraak) in de tijd te lokaliseren. We weten dat sommige klokken niet goed func- 
tioneren, dat ze niet precies zijn. Als we een andere klok als referentie gebruiken, 
kunnen we een dergelijk relatief gebrek aan precisie vaststellen. In alle ons bekende 
chronologische begrippen van tijd is een specifiek tijdsproces als algemene stan- 
daard gekozen om vast te stellen wat 'tijd' is. In de meeste tradities is dit de bewe- 
ging van de aarde geweest die zich, omcirkeld door de maan, rond de zon beweegt. 
Het effect van deze bewegingen gebruikte men om de 'tijd' uit te beelden, om 
maanden, dagen en nachten, uren en minuten af te bakenen, alsook de jaargetijden 
en hun terugkeer als een jaar. Maar in principe zijn er vele processen die gebruikt 
zouden kunnen worden als basis voor een tijdsbegrip. Alle (meer of minder) regel- 
matige processen die een toestand expost van een toestand ex ante doen verschillen 
zouden in principe temporele processen genoemd kunnen worden en dus de basis 
kunnen vormen voor een tijdsbegrip. 

Naarmate precieze meting meer het hoofddoel werd, werden traditionele tijds- 
opvattingen ook minder bruikbaar. Daarom begon men intensiever te zoeken naar 
geschikte regelmatige bewegingen die gebruikt zouden kunnen worden als basis 
voor een algemene standaard om alle andere bewegingen aan af te meten. De techni- 
sche maatstaven waaraan moet worden voldaan, zijn buitengewoon streng. Om een 
natuurlijk proces als standaard voor het meten van tijd te bepalen, is een periodiek 
proces met een uitzonderlijk korte cyclus vereist, dat gemakkelijk gerepresenteerd 
kan worden, en dat, gezien mogelijke storende invloeden van buitenaf, grote stabi- 
liteit vertoont. Het zoeken naar deze tijdsstandaard heeft er in geresulteerd dat de 
frequentie van dit periodieke proces gestegen is tot het niveau van de caesium 
atoomklok, die gebaseerd is op een cyclus van meer dan 9 miljard trillingen gedu- 
rende Ã©Ã (oude) astronomische seconde. O p  deze atomaire basis is het in principe 
mogelijk om chronologische metingen te verrichten die reiken van de miljoenen 
jaren waarmee astrofysici werken, tot de nanoseconden die benodigd zijn in andere 
gebieden van natuurkundig onderzoek. Hoewel deze tijd internationaal vastgesteld 
is en uitzonderlijk precies wordt aangegeven door 'up to date' klokken, is het in 
geen enkel opzicht tijd 'als zodanig'. De grondslag ervan is slechts een specifieke 
stabiele beweging die uitgekozen is om te dienen als standaard voor chronologische 
tijdsmeting. Het is slechts een (zeer geavanceerde) conventie die de mogelijkheid 
biedt om 'tijd' te meten met behulp van een nauwkeurig instrument, dat iedereen 
kan gebruiken voor de abstracte temporele coordinatie van zijn handelingen. 

Een belangrijke implicatie van deze extreme criteria is dat het - om met het 
gevormde tijdsconcept alle mogelijke processen te kunnen meten (behalve dat van 
zichzelf) - geen enkele inhoud mag hebben en volkomen abstract moet zijn. Deze 
abstracte aard houdt in dat van ieder proces alleen die aspecten relevant zijn, die 
volgens deze chrono-logica gemeten kunnen worden. Elk ander mogelijk aspect 



wordt genegeerd: of het onderwerp van meting het bakken van een cake, het afvu- 
ren van een pistool, de groei van een baby of de uitbarsting van een vulkaan is, 
is niet relevant. Het schijnbaar tijdloze rationele subject dat in deze chrono-logica 
besloten ligt, staat geheel los van zijn objecten. 

Een specifieker begrip van de  temporele aspecten van het ouder worden 

Door de abstracte en nietszeggende aard van het chronologische tijdsbegrip wor- 
den we met talloze problemen geconfronteerd, vooral als chronologische t i ~ d  wordt 
verabsoluteerd, of wordt gebruikt voor doeleinden die haar bescheiden bijdrage te 
boven gaan. Een van die problemen is dat chronologische meting bijzonder weinig 
bijdraagt aan het leren begrijpen van de specifieke tijdseigenschappen van een groot 
aantal belangrijke processen. Om zulke processen te kunnen onderzoeken is het 
belangrijk om andere, bijvoorbeeld comparatieve ti~dsbegrippen te ontwikkelen. 
Terwijl deze begrippen, in vergelijking met chronologische atoomtijd, abstracte 
precisie missen, hebben ze echter een veel specifiekere inhoud. Dit onderwerp 
wordt in de volgende paragraaf besproken. De daarna volgende paragrafen behan- 
delen een probleem van meer existentiele aard. 

De chronologische tijdmeting heeft gedurende deze eeuw perspectieven geo- 
pend die de tijdsberekeningen van alle traditionele kosmologie'en drastisch hebben 
doorbroken. Binnen deze dimensies lijken menselqke individuen volkomen ver- 
loren te gaan. De homo sapzens lijkt te zijn gereduceerd tot een kort egocentrisch 
zuchtje in een enorme kosmische storm. Maar gedurende dit korte zuchtje ontstaan 
alle betekenisvolle kwesties in een heden dat iets anders is dan de chronologische 
opeenvolging van anonieme tijdstippen. Deze constatering leidt tot een onderzoek 
van de narratieve constitutie van menselijke levenstijd, die vervolgens zal worden 
toegepast op de kwestie van persoonlijke identiteit en tenslotte op cukuurgebon- 
den beelden inzake ouderen en ouder worden. 

Metrische en comparatÃev tijdsbegrippen 

Het hierboven besproken abstracte tijdsbegrip, dat gewoonlijk wordt beschouwd 
I s  het enige echte, of als het enige echt wetenschappeli~ke tijdsbegrip, is niet meer 
dan een specifieke meting met een speciaal doel. Het is verkregen door uit de vele 
temporele processen waarnaar eerder is verwezen, Ã©6 specifiek proces t e  selecteren 
dat alle benodigde eigenschappen voor algemene en abstracte meting bezat. Het 
lijkt van belang om naast dit metrische of chronologische begrip begrippen te ge- 
bruiken die gebaseerd zijn op andere temporele processen met hun eigen specifieke 
eigenschappen. Omdat dergelijke tijdsbegrippen nier bedoeld zijn voor abstracte, 
algemene meting, zijn ze niet metrisch geconstrueerd, maar comparatief. (6) 

De vergelijkingen hebben hierbij betrekking op de stadia van een specifiek pro- 
ces dat zijn eigen karakteristieke, onomkeerbare verloop heeft, zoals kenmerkend is 
voor de biologische processen die bijdragen aan het ouder worden. De stadia van 
zo'n proces kunnen niet exact van elkaar worden onderscheiden in chronologische 
zin, maar dit betekent daarom nog niet dat deze onderscheidingen minder nauw- 
keurig zouden zijn. Nauwkeurigheid kan hier slechts worden bereikt door het ver- 
fijnen van de onderscheidingen tussen en binnen de stadia, door middel van diffe- 



rentierend onderzoek. Chrono-biologisch onderzoek heeft aangetoond dat veel 
biologische processen een specifieke, zeer gedifferentieerde structuur hebben, die 
vergelijkend kan worden verhelderd. 

Het toepassen van zulke comparatieve tijdsbegrippen op het verouderings- 
proces lijkt verschillende voordelen te hebben. Zo zou het toelaten van comparatie- 
ve begrippen naast het metrische begrip, het mogelijk kunnen maken om te begnj- 
pen waarom mensen van de zelfde chronologische leeftijd verschillende biologische 
leeftijden kunnen hebben. Bovendien maakt het duidelijk dat biologische ver- 
oudering zelf een generalisatie is, die feitelijk is samengesteld uit een veelheid van 
specifieke processen van (bilvoorbeeld) verschillende lichaamsdelen en organen. 
Deze verschillende delen van het lichaam (hart, lever, hersenen, skelet, enzovoort) 
kunnen ieder hun eigen leeftijd hebben, wat niet alleen verschillen tussen mensen 
met dezelfde chronologische leeftijd, maar ook die tussen organen in hetzelfde 
lichaam verklaart. Ten slotte kan een dergelijk tijdsbegrip bijdragen tot een beter 
begrip van het verschijnsel dat levende wezens zoals dieren en mensen, binnen de 
beperkingen van hun soort en hun contexten, hun eigen ritmes van leven en ver- 
ouderen kennen: de zogenaamde 'biologische klok'. 

Uit deze klokmetafoor blijkt opnieuw de neiging om alle temporele processen 
aan metrische tijd te relateren, alsof dit het uiteindelijke doel zou zijn van onze ken- 
nis van de tijd. Hoewel comparatieve tijdsbegrippen misschien minder algemeen 
zijn, ze zijn geen derivaten van chronologische tijd. Ze hebben een eigen betekenis 
en zijn met name relevant voor het verklaren van de specifieke dynamische eigen- 
schappen van bepaalde temporele processen. 

De constitutie van tifd in het menselijk handelen 

Van fysische tijd zijn we bij biologische tijd terecht gekomen, en van metrische bij 
comparatieve tijd. Hierdoor is het mogelijk geworden om recht te doen aan de ken- 
merken van specifieke tijdsprocessen. Naast een schijnbaar evident 'tijd als zoda- 
mg' hebben we de constitutieve rol van het menselijk handelen ontdekt, in de vorm 
van een actieve (metende of vergelijkende) orientatie ten aanzien van temporele 
processen. Indien we onze zoektocht uitbreiden - van fysische en biologische naar 
historische, sociale en psychologische processen - moeten we ons realiseren dat 
het menselijk handelen in deze domeinen een grotere rol speelt dan in het fysische 
of biologische. We komen er niet alleen een menselijk handelen tegen in de vorm 
van rationeel begrijpen (bijvoorbeeld door het construeren van tijdsbegrippen), 
maar het onderwerp van studie bestaat zelf grotendeels uit menselijk handelen. (7) 
Het menselijk handelen is een bijzonder proces vergeleken met andere temporele 
processen, omdat het niet alleen tijd kost (die gemeten kan worden), maar ook tijd 
constitueert. 

We zouden een vruchtbaarder en betekenisvoller begrip van menselijke tijd in 
de gerontologie kunnen verkrijgen, indien we de tijd tevens zouden benaderen van- 
uit dit constitutieve handelen, in plaats van haar alleen chronologisch te meten. In 
de rest van dit artikel zal ik de constitutieve rol van het narratieve handelen met 
betrekking tot de menselijke tijd bespreken. Maar het is misschien nuttig vooraf 
enkele voorbeelden te geven, die kunnen verduidelijken wat wordt bedoeld met tijd 



die wordt geconstitueerd door menselijk handelen. (8) Wanneer we gaan zwem- 
men, wandelen of spelen, constitueren deze handelingen hun eigen tijd en orde. 
Natuurlijk zou een wandeling Ã©Ã uur, 21 minuten en vijf seconden kunnen duren. 
Maar wie zou er een wandeling van precies die duur gaan maken? Iedere 'goede' 
wandeling kent haar eigen tild. Hetzelfde geldt voor spelen: de duur van het spel 
kan chronologisch worden gemeten, maar echt spelen is die tijd vergeten. 

Het menselijk handelen loopt het gevaar zijn temporele kwaliteiten te verliezen 
wanneer activiteiten, door ze in tijdsbudgetten te persen, worden gerationaliseerd. 
De conventionele tijdmeting krijgt een geheel andere conventionele inhoud zodra 
chronologische metingen als dwingende maatstaf worden gestandaardiseerd en 
geinstitutionaliseerd. Dit gebeurt wanneer er tijdsbudgetten worden opgesteld, bij- 
voorbeeld bij het organiseren van zorg. Er is een fatale overgang van het meten van 
de tijd voor bepaalde gesprekken of verzorgende handelingen, naar het vaststellen 
dat deze handelingen gemiddeld vijf of negen minuten in beslag nemen, naar voor- 
schriften dat een gesprek of een verzorgende handeling slechts een nauwkeurig 
vooraf bepaalde tijdsduur mag hebben. Door sociale organisatie verkrijgen tijd- 
metingen een inperkend effect dat op zuiver epistemologisch niveau niet kan wor- 
den aangetoond. Tijd~mana~ement die uitmondt in het ~lannen en meten van elke 
handeling, zelfs van wandelingen, spelletjes en gesprekken, is de uiting van een fun- 
damenteel probleem: de  hegemonie van een verarmd tijdsbegrip. Als een mogelijke 
manier om ons tijdsbegrip, zoals dat besloten ligt in het menselijk ouder worden, 
te verrijken, zou ik het belang van narratief handelen willen onderstrepen, te begin- 
nen met her ervaren van een heden dat ontbreekt in andere tijdsbegrippen. 

T;jd mei een heden 

Het nut van het abstracte tijdsbegrip dat we hierboven hebben besproken, is dat we 
kunnen bepalen wanneer iets plaatsvond, hoe lang het duurde en of het, in vergelij- 
king met andere verschijnselen, vroeger of later was. 

Hoe nauwkeurig en nuttig het bijhouden van chronologische tijd ook IS, het 
menselijk ervaren van tijd in de vorm van een constant veranderend hedens een toe- 
komst waarop we ons voorbereiden, die we vrezen of waarnaar we verlangen, en 
een verleden dat we ons kunnen herinneren of kunnen vergeten, kan niet door de 
chronometer worden bijgehouden. Het chronologische 'heden' gaat verloren in een 
opeenvolging van anonieme tijdstippen. Het menselijk ervaren van het heden, van 
een nu in de volle beteken~s van het woord, dat bij de chronometer verloren gaat in 
een waas van voorbijrazende microseconden, wordt bereikt door een actieve (gro- 
tendeels impliciete of onbewuste) integratie van wat er zojuist plaatsvond, wat er 
op  dit moment gebeurt en wat er naar verwachting zal gebeuren. 

Dit kan worden uitgelegd aan de hand van herschrijven van een woord, bijvoor- 
beeld het woord 'heden'. Uit chronologisch oogpunt zijn de afzonderlijke leners 
van dit woord op verschillende tijdstippen geschreven. Vanuit bepaalde onder- 
zoekscontexten bezien, zijn de tussenpozen tussen het typen van deze letters zelfs 
vrij groot. In mijn ervaring echter schrijf ik 'nu' her woord 'heden', dat deel is van 
een zin, die op zijn beurt deel is van een artikel dar ik 'nu' aan het schrijven ben. 
Hetzelfde gaat op  voor het voeren van een gesprek of het luisteren naar muziek. We 



horen geen afzonderlijke geluiden maar volgen een uitwisseling van meningen of 
een melodie. Zelfs artistieke experimenten met geluiden die schijnbaar niets met 
elkaar te maken hebben, gaan uit van onze gewoonte om ze te integreren. Alle 
ingredisnten van wat ik zie of hoor of zeg, worden geplaatst in de context van wat 
eerder plaatsvond en wat er naar verwachting vervolgens gaat gebeuren. Deze tijds- 
beleving is niet minder exact dan chronologische meting, zj staat slechts m een 
andere relatie tot temporele processen. 

In de fenomenologie van Husserl werd dit verlengde 'nu' verklaard als bestaan- 
de uit de oorspronkeli~ke indruk, een retentie van het (recente) verleden en een 
pretentie van de (nabije) toekomst. Husserl borduurde hiermee voort op 
Augustiniaanse motieven. In Augustinus' klassieke verhandeling over tijd werd dit 
onderwerp geÃ¯llustreer met het voordragen van een gedicht: bij het voordragen 
van een gedicht spreek ik de woorden ervan Ã©Ã voor Ã©Ã uit, waardoor ze onmid- 
dellijk deel van het verleden worden, maar ondertussen levend gehouden worden in 
ons geheugen terwijl we de laatste woorden afwachten. En dan, 'nu', hebben we het 
gehele gedicht gehoord. 

Voor Augustinus is dit een model ter verklaring van menselijke tijd. Meer nog 
dan in Husseris fenomenologie valt in Augustinus' verhandeling de nadruk op de 
menselijke beperkingen om zo'n integratie te bereiken. Volgens hem kan een mte- 
gierende greep op de tijd slechts enkele gelukzalige momenten duren, zoals bij het 
goed luisteren naar een gedicht. De menselijke tijd wordt eigenlijk gezien als voort- 
gebracht door een rusteloze wanorde in de menselijke ziel, die zich hoopvol of in 
wanhoop richt op de toekomst ('verwachting*), met spijt, heimwee of schuldgevoe- 
lens op het verleden ('herinnering'), of op het voorbijsnellende heden ('aandacht'). 
Volgens Augustinus kon alleen God in zijn oneindige aanwezigheid het verleden en 
de toekomst volledig in harmonie brengen: 

' U ,  mzjn vader, bent eeuwig. Maar ik word verdeeld tussen voorbije tijd en de 
tijd die nog komt, en de loop der tijd ts mij een mysterie. Mijn gedachten, het 
innerlijke leven van mijn ziel, worden heen en weer geslingerd door metsant- 
ziende verandering. En zo zal het zijn tot ik wordgezuiverd en gesmolten door 
het vuur van U w  hefde en Ã©Ã met U zalworden." ( 9 )  

Volgens Augustinus is dit vermogen voor menselqke wezens zeer beperkt. Voor de 
bisschop van Hippo wordt menselijke tijd gekenmerkt door een disharmonie waar- 
aan eindige, zondige schepselen slechts vluchtig en bij de gratie van hun schepper 
kunnen ontstijgen. Die beeld van het menselijk leven, datis verstoken van harmonie 
en dat een heterogeen complex is van onverwachte complicaties, ambities, misluk- 
kingen, onbedoelde resultaten, omstandigheden, vreselijke en treurige gebeurtenis- 
sen, fouten en inzicht, was een klassiek thema in de Griekse tragedie. Volgens 
Aristoteles' Poetica was de 'mythos' of van zo'n tragedie een manier om de 
overvloed aan menselijke belevenissen, daden en ervaringen op een of andere 
manier te integreren, er een zinnig geheel van te maken. We zouden, met Ricoeur, 
deze klassieke poÃ«tisch manier om betekenisvolle gehelen uit de chaotische com- 
plexneit van het menselijk leven samen te stellen, kunnen zien als een mogelijke 



manier om menselijke tijd te vormen door middel van verhalen. O p  deze manier 
zou het mogelijk kunnen zijn om de integrerende greep op de menselijke tijd verder 
uit te breiden tot aan de duur van mensenlevens. 

De narratieve constitutie van menselijke tijd 

Als we nadenken over het ervaren van tijd, moeten we de bedrieglijke vanzelfspre- 
kendheid van een directe innerlijke tijdsbeleving door een geisoleerd individu ver- 
mijden. Het lijkt onmogelijk om 'tijd' direct te beleven, zonder enige culturele 
tijdsconstitutie. Het beleven van temporele dimensies vooronderstelt altijd een cul- 
tuur die de 'tijd' op bepaalde manieren heeft geÃ¯nterpreteer en georganiseerd. Als 
er al culturele universalia bestaan, zou de traditie van het uitwisselen van ervaringen 
van tijd in de vorm van een verhaal daar zeker toe behoren. Als we iemand zouden 
vragen hoe de afgelopen avond of de afgelopen jaren waren, zou het ons nogal ver- 
rassen wanneer deze persoon ons een chronologisch exacte weergave van de 
betreffende zou geven. In  feite zegt chronologische meting niets over wat 
we zouden moeten weergeven, omdat we van alles zouden kunnen meten. We 
zouden niet weten wat te meten en weer te geven als er geen verhalen of theorieen 
waren die ons  de mogelijkheid geven te kiezen uit het immense universum van 
abstracte mogelijkheden. 

Gewoonlijk wordt het ervaren van tijd uitgedrukt en overgedragen in de vorm 
van vertellingen. Verhalen lijken soms z6 direct voort te komen uit onze daden en 
ervaringen dat het kan lijken alsof wij deel uitmaken van een zich ontwikkelend 
verhaal. We weten ook dat mensen een sterke behoefte kunnen hebben om hun 
ervaringen aan anderen over te brengen, om hun verhaal te kunnen vertellen en 
gehoord te worden. Deze sterke band tussen menselijk handelen en vertellingen 
werd reeds opgemerkt door Aristoteles in zijn formulering van 'mimesis praxeos': 
verhalen zijn de nabootsing van handelingen. Door middel van verhalen communc- 
teren we met anderen en verklaren voor hen en voor onszelf wat de jaren hebben 
betekend, wat het is om ouder te worden, wie we zijn geworden, ei cetera. In de 
woorden van Ricoeur: 

"Narratcvctezt en tijdelijkheid z i p  net zo nauw met elkaar verbonden als, m 
Wittgensterns termen, een 'taalpeÃ¬ met een 'levensvorm' ... Narratwctecr i s  de 
discursieve vorm waarmee die zi~nsmodalctect die we ti}deltjkheid of tijdelijk 
bestaan noemen, een talig aanschijn kan verkrcjgen." (10) 

Een van de opmerkelijke aspecten van een vertelling is het vermogen op  een onge- 
dwongen, maar potentieel zinvolle manier de meest uiteenlopende gebeurtenissen, 
daden en de beoordeling ervan met elkaar te integreren. Om deze reden ziet 
Ricoeur vertellingen als een middel om rechtte doen aan Augustinus' opvatting van 
menselijke tijd als een breekbare integratie van disharmonie, zonder dat hij diens 
spirituele toewijding aan een God die volmaakte harmonie zou brengen navolgt. 
Vertellingen worden daarom geplaatst in de traditie van Aristoteles' Poetica: als een 
manier van interpreteren van her menselijk leven in al zijn dramatische of ondrama- 
tische verhoudingen. 



Volgens Ricoeur wordt bij het samenstellen van vrij te integreren delen een centrale 
rol gespeeld door het actief realiseren van een plot. Hierdoor worden afzonderlijke 
gebeurtenissen geÃ¯ntegreer tot een betekenisvol geheel, en worden daarmee delen 
van een zich ontwikkelend verhaal met een begin en een eind. Door middel van het 
plot worden gebeurtenissen en verhaal wederzijds met elkaar verbonden, zodat het 
verhaal verandert als er andere gebeurtenissen of interpretaties worden geintrodu- 
ceerd en vice versa. Dit houdt in dat dezelfde gebeurtenissen in verschillende verha- 
len kunnen worden geintegreerd, waann de elementen anders z i p  gerangschikt, 
met andere accenten en vanuit andere gezichtspunten. Zulke verschillen zijn niet te 
wijten aan een gebrek aan precisie, zoals vanuit het standpunt van methodisch 
gecontroleerde intersubjectiviteit zou kunnen lijken. Verschillende verhalen kun- 
nen andere ervaringen, andere beoordelingen en verschillende gezichtspunten juist 
zeer nauwkeurig uitdrukken. 

Nog  een belangrijk resultaat van het bedenken van een plot is de integratie van 
de vormdimensie van het verhaal (waar de nadruk ligt op het betekenisvolle 
patroon) met d e  chronologische dimensie ervan (waar de nadruk ligt op  de timing en 
opeenvolging van gebeurtenissen). In ieder verhaal is er een opeenvolging van 
gebeurtenissen (we kunnen niet ergens heen vliegen zonder eerst naar een vliegveld 
te gaan), en kan hun exacte timing ook belangrijk zijn. Maar waar de nadruk ligt en 
wat in het verhaal wordt verteld, hangt af van het betekenisvolle geheel. 
Chronologische precisie is op zich niet belangrijk, slechts om redenen voortvloei- 
end uit het plot. Een verhaal kan parallel lopen aan de kloktijd, die plotseling zicht- 
baar kan worden als iemand in het verhaal te laat of te vroeg komt. Maar een 
beschrijving is niet gebonden aan kloktijd. Nauwkeurige chronologische meting 
zou belangrijk kunnen worden in een verhaal als iemand niet op  de afgesproken tijd 
opdaagt (om redenen die vervolgens verteld worden), of om een bepaalde eigen- 
schap te benadrukken ('hij is altijd te laat' of 'stipt op  tijd'). In de 'normale' tijdser- 
varing binnen onze cultuur bestaan dag en nacht, zijn er uren, minuten en secon- 
den, maar het precies vaststellen ervan is niet ons hoofddoel. 

W e  kennen van kinds af aan het verbazingwekkende integrerende vermogen 
van verhalen. We weten wat verhalen zijn, hoe we ze kunnen begrijpen en hoe we 
ervan genieten. Ondanks deze vertrouwdheid met vertellingen moeten we niet in de 
verleiding komen om hun fundamentele rol in het begrijpen van onszelf en van 
anderen re onderschatten. Deze fundamentele rol houdt echter niet in dat verhalen 
theoretische kennis geven. Ze vertegenwoordigen een praktische intelligentie die is 
verbonden met narratieve modellen die binnen culturele tradities worden doorge- 
geven. 

Narratieven en persoonlijke identiteit 

We begonnen met het definieren van de gerontologie als de studie van het leven uit 
het specifieke oogpunt van de veranderingen die plaatsvinden als een levend wezen 
een relatief lang deel van een in beginsel beperkte levensduur heeft doorlopen. 
Zulke veranderingen worden aan de hand van vele verschillende theorieÃ« empi- 
risch onderzocht. Gedurende deze zoektocht naar (oorzakelijke) verklaring wor- 
den de (wijzigingen in de) eigenschappen van de onderzoeksobjecten onder- 



scheiden van de identiteit ervan. Men veronderstelt dat hun identiteit ononder- 
broken is, een probleemloze achtergrond bij het zoeken naar specifieke veranderin- 
gen in biologische, psychologische of sociale variabelen. Empirisch onderzoek leert 
ons echter eveneens dat de hoeveelheid biologische, psychologische of sociale ver- 
anderingen die gedurende een mensenleven plaatsvinden, indrukwekkend en ver- 
ontrustend zijn voor iemand die aan het idee van een duidelijk continue identiteit 
wil vasthouden. 

Toch vooronderstellen we, als we het over veranderingen hebben, een stabiele 
identiteit die deze veranderingen meemaakt en op  verschillende tijdstippen slechts 
anders 'lijkt' (anders zouden we niet spreken van verandering, maar van twee ver- 
schillende personen). Zo'n doorlopende identiteit moet een combinatie zijn van 
bestendigheid en verandering, van continuiteit en discontinuÃ¯teit het is verre van 
gemakkelijk oni precies te zeggen wat het is. 

In de moderne samenlevme wordt dit identiteitsprobleem 'opeelost' door iden- 
tificatie- en registratiemethoden om een persoon binnen een gecontroleerd territo- 
rium te localiseren. Zelfs als iemand van geslacht verandert, wordt deze overgang - - - 
van Johan naar Johanna zorgvuldig geregistreerd in de officiele registers die de basis 
vormen van het nationale bevolkingsbeheer. Bij grootschalig empirisch onderzoek 
worden de populaties aan dergelijke officiele registers ontleend. Een dergelijk iden- 
titeitsbegrip is echter gericht op anonieme, technisch te identificeren lichamen 
(vingerafdrukken, DNA), en niet op persoonlijke identiteit. 

Waarschijnl~jk kan het begrip 'narratieve identiteit' bijdragen aan het verhelderen 
van de betekenis van persoonlijke identiteit. Dit wordt bevestigd in onze dagelijkse 
ervaring: als we vragen wat voor persoon iemand is of is geweest, of wat voor leven 
hu leidt of heeft geleid, nemen de antwoorden onherroepelijk de vorm aan van ver- 
halen. Ofschoon er verschillende manieren zijn om mensenlevens te begrijpen, vor- 
men veihalen er een belangrijk onderdeel van.we kunnen zelfs zeggen dat iemands 
teven uberhaupt niet kan worden begrepen zander verhalen. Zelfs als we weten dat - .  
iemand veertig jaar lang bankier is geweest, zegt dit ons in hetgeheet niets over hoe 
deze persoon zijn rol heeft vervuld, zelfs wanneer we onze belangstelling voor zijn . 
of haar leven beperken tot deze ene rol. De kwestie van persoonlijke identiteit kan 
maar zeer ten dele worden beantwoord door het geven van informatie over 'wat' 
een persoon is. Het vereist completering door het vertellen van verhalen over 'wie' 
hij of zij is. Deze verhalen dragen in het bijzonder bij aan de narratieve identiteit 
wanneer het betekenispatroon ervan gevat kan worden in een dragend thema: de 
'dianoia' die de 'mythos' vergezelt. 

Die patroon en her onderliggende thema kunnen worden overdacht en opnieuw 
worden vormgegeven: is dit wat er is gebeurd? Moet het zo geinterpreteerd wor- 
den? Doe ik recht aan andere mensen en mezelf? Wanneer zulke verhalen eenmaal 
zijn gevormd, is het zelfs mogelijk om ze omgekeerd te volgen, om de tijd als het 
ware terug te draaien, vanaf het bekende einde tot aan eerdere fasen die tot het 
resultaat leidden, en om te leren van de gevolgen van eerdere gebeurtenissen of 
besluiten. 

Uit dit narratieve onderzoek kunnen de betekenisvolle fasen van iemands leven 



naar voren komen, die door een dominant thema gekleurd worden: mijn reis naar 
AustraliÃ« mijn carriÃ¨r als bankier, het herstellen van een ziekte, et cetera. Deze 
fasen doen meer recht aan het individu dan fasen die gevormd zijn volgens chrono- 
logische schema's of ontwikkelingstrajecten die o p  gemiddelden zijn gebaseerd, en 
die op een ambivalente manier (doordat statistische uitkomsten een norm-stellende 
status verwerven) verondersteld worden een 'normale' levensloop weer te geven. 
(11) Vanuit het narratieve begrip van betekenisvolle thema's en fasen kan enig licht 
worden geworpen op  de complexe, veelzijdige identiteit van personen. Meer in 
ieder geval dan mogelijk is bij statische of formele begrippen van identiteit. 

Narratieven en culturele beelden van het ouder worden 

Vertellingen constitueren en vormen menselijke tijd. Ze vormen perioden van 
levens en stellen (aspecten van) de identiteit van een persoon of een leven samen, 
Verhalen formeren ook de culturele codes die vorm geven aan collectieve processen 
en het ervaren ervan. Verhalen over bijvoorbeeld hoe opwindend, saai of gevaarlijk 
het is om naar het strand te gaan, constitueren zo een beeld, of vormen de verwil- 
zende achtergrond, van het 'dagje naar het strand'. O p  dezelfde manier constitu- 
eren vertellingen over ouder worden de culturele betekenis van ouder worden. 
Zo'n culturele betekenis is ook verbonden aan diepgewortelde narratieve tradities. 
Verhalen die een belangrijke rol spelen in de overdracht van culturele motieven of 
idealen, zoals de verhalen van Oedipus, Ulysses, Croesus of Don Juan, belichamen 
een vorm van praktische intelligentie of wijsheid. Voor Aristoteles was het de func- 
tie van verhalende of dramatische poÃ«zi om het publiek indrukwekkende voor- 
beelden te bieden van de manieren waarop abstracte ethische deugden in verband 
kunnen staan met geluk of tegenspoed. Zulke traditionele verhalen kunnen een 
horizon van mogelijke ervaringen voor ons openen en ons uitdagen om de beteke- 
nis die ze nog voor ons zouden kunnen hebben opnieuw te ontdekken. 

We moeten evenwel ook constateren dat de moderne Westerse traditie weinig 
inspirerende verhalen over ouder worden bevat. Het lijkt alsof we vormen van 
praktische wijsheid over ouder worden geheel zijn vergeten. Vormen die wellicht in 
bepaalde elitaire kringen in het klassieke Rome, zoals beschreven in de geschriften 
van Cicero en Seneca, wel degelijk bestonden. (12) 

Dit betekent niet dat er geen culturele narratieven over ouder worden meer zijn. 
De zoektocht naar de meest dominante voorbeelden vereist een breder perspectief 
dan dat van Ricoeurs hermeneutiek die zich vooral richt op de interpretatie van lite- 
raire ervaringen. Tegenwoordig worden culturele boodschappen en dominante 
narratieven hoofdzakelijk overgebracht via de media. We vinden daar een culturele 
ambivalentie met betrekking tot het ouder worden, die correspondeert met twee 
groeiende markten. De ene markt belooft, door middel van commerciile vertellin- 
gen, een succesvolle strijd tegen het menselijk verval in de vorm van rimpels, ver- 
minderde energie en geheugenverlies. De munitie voor deze strijd kan gekocht 
worden in de vorm van dure zalfjes en pillen. De andere markt concentreert zich op 
het verschaffen van zorg aan ouderen die de strijd om het eeuwig jong blijven 
verliezen. Omdat deze kosten druk uitoefenen op de publieke financikn, worden 
politieke publicaties en geschriften over ouder worden gedomineerd door het 



kostenaspect van de  zorg die het verouderend deel van de bevolking behoeft. Deze 
politieke beschrijvingen constitueren een zeer probleem-georiinteerd beeld van 
ouder worden: een zware last voor de gemeenschap. Daar veel gerontologisch 
onderzoek wordt bekostigd door politieke organisaties, creft men gerontologische 
publicaties eveneens vaak deze eenzijdige benadering van ouder worden als zorglast 
aan. (13) Dergelijke grote verhalen zijn het produkt van enorme marktbelangen, 
budgettaire strategiein en generalisaties omtrent ouderen die louter naar hun chro- 
nologische leeftijd worden ingedeeld. 

Deze dominante verhalen transformeren de  mogelijke waarde van narratieve 
activiteiten. Dit  gebeurt bijvoorbeeld als ouderen in instellingen o p  een generieke 
wijze worden behandeld, dat wil zeggen als mensen die herinneringen zouden moe- 
ten ophalen en verhalen zouden moeten vertellen over hun verleden omdat dit 
'goed' voor hen zou zijn. (14) In zulke situaties zijn verhalen niet bedoeld o m  naar 
geluisterd te worden, om eventueel bestaande ideein over hoe het is o m  ouder te 
worden re veranderen, maar ais een manier o m  mensen bezig te houden. Aldus ver- 
sterken dit  soort narratieve activiteiten een vooringenomen beeld van ouderen, 
waarmee de mogelijkheid om het menselijk ouder worden beter te begrijpen jam- 
merlijk verloren gaat. 

Niet alleen op de  narratieven zelf, ook en voorai o p  het lezen ervan of luisteren 
ernaar, berust volgens Ricoeur het vermogen van narratieven om het ervaren van 
het ouder worden een andere gedaante te geven, 
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