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Ouderen  bestaan  niet.  
	  
We	  doen	  al	  10	  jaar	  onderzoek	  naar	  de	  vraag	  wat	  het	  wil	  zeggen	  om	  oud	  te	  worden.	  We	  zijn	  
daarvoor	  op	  reis	  gegaan.	  In	  12	  landen	  over	  de	  hele	  wereld	  hebben	  we	  tot	  nu	  toe	  deze	  vraag	  
onderzocht	  door	  te	  kijken	  wat	  we	  tegenkwamen.	  Van	  Bolivia	  tot	  Cambodja	  en	  van	  Neder-‐
land	  tot	  Brazilië,	  Honderden	  interviews	  en	  portretten.	  Gesprekken	  met	  deskundigen.	  Con-‐
tacten	  met	  instituten.	  Boeken	  en	  artikelen.	  Genoeg	  informatie	  en	  weinig	  dat	  onze	  vraag	  be-‐
vredigend	  kon	  beantwoorden.	  Zoals	  zo	  vaak	  gebeurt	  als	  je	  over	  sociale	  fenomenen	  gaat	  na-‐
denken:	  Als	  je	  niet	  scherp	  stelt	  zie	  je	  het	  helder,	  en	  zodra	  je	  scherp	  gaat	  stellen,	  wordt	  het	  
steeds	  meer	  out	  of	  focus.	  
	  
Het	  daagt	  langzaam.	  We	  durven	  inmiddels	  te	  stellen	  dat	  ouderen	  niet	  bestaan.	  Het	  woord	  
ouderen	  staat	  gelijk	  aan	  sociale	  uitsluiting,	  irrelevantie,	  kostbaar	  en	  problematisch.	  Voor	  ons	  
zijn	  ouderen	  gewoon	  mensen.	  Mensen	  kunnen	  ziek	  zijn.	  Dementie	  kan	  al	  beginnen	  bij	  men-‐
sen	  van	  27.	  Om	  dementie	  alleen	  tot	  het	  domein	  van	  ouderen	  te	  verklaren	  is	  absurd.	  
	  	  
Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  twee	  onderzoeken	  gedaan.	  We	  hebben	  met	  een	  groep	  professio-‐
nals	  binnen	  het	  vakgebied	  van	  de	  zorg	  in	  Nederland	  onderzocht	  wat	  het	  begrip	  “marktwer-‐
king”	  teweegbrengt	  in	  de	  zorg	  voor	  ouderen.	  We	  zijn	  drie	  maanden	  naar	  Cambodja	  geweest,	  
waar	  geen	  cent	  wordt	  uitgegeven	  aan	  zorg	  en	  ouderen.	  We	  hebben	  daar	  een	  documentaire	  
over	  gemaakt,	  ouderen,	  specialisten	  en	  overheden	  geportretteerd	  en	  gesproken	  en	  hen	  la-‐
ten	  praten	  over	  deze	  vier	  onderwerpen.	  
	  

• Hoe	  ga	  je	  om	  met	  ziekte?	  
• Hoe	  regel	  je	  je	  inkomen?	  
• Voel	  je	  je	  eenzaam?	  Hoe	  ga	  je	  daarmee	  om?	  
• Hoe	  ga	  je	  om	  met	  sociale	  uitsluiting?	  

(Oftewel:	  Wat	  kun	  je/	  mag	  je	  niet	  meer	  doen	  wat	  vroeger	  wel	  kon?	  en	  wie	  zie	  
je/spreek	  je	  niet	  meer	  die	  je	  vroeger	  wel	  sprak/zag?)	  

	  
Ouderen	  zijn	  mensen	  die	  heel	  veel	  bij	  te	  dragen	  hebben.	  In	  de	  waanzin	  van	  een	  wereld	  
waarin	  innovatie	  “moet”,	  hebben	  zij	  de	  verhalen	  over	  hoe	  het	  was.	  In	  een	  wereld	  waarin	  
mensen	  doordraven	  in	  het	  behartigen	  van	  hun	  eigenbelang,	  kunnen	  zij	  komen	  met	  verhalen	  
waarin	  eigenbelang	  niet	  meer	  zo’n	  rol	  speelt.	  Ze	  zouden	  rust	  kunnen	  brengen.	  Wie	  of	  wat	  
trekt	  als	  een	  baron	  van	  Münchhausen	  aan	  het	  draadje	  uit	  kluwen,	  zodat	  ouderen	  (die	  niet	  
bestaan)	  wedermaal	  op	  het	  podium	  verschijnen,	  waar	  ze	  te	  makkelijk	  van	  verjaagd	  zijn	  en	  
waarvan	  ze	  zich	  te	  makkelijk	  van	  hebben	  laten	  verjagen.	  Het	  mag	  weer	  “wij”	  mensen	  wor-‐
den…in	  plaats	  van	  “zij”	  de	  jongeren	  en	  wij	  de	  ouderen,	  of	  andersom…schijnt	  ook	  voor	  te	  
komen.	  
	  
Vandaag	  spreek	  ik	  een	  gezelschap	  toe	  van	  de	  Leyden	  academy.	  In	  alle	  uitingen	  van	  de	  Ley-‐
den	  academy	  staat	  de	  mens	  centraal.	  Dat	  vind	  ik	  mooi	  en	  heel	  bijzonder.	  Het	  is	  eenvoudiger	  
om	  een	  model	  centraal	  te	  stellen,	  of	  een	  proces,	  of	  een	  ideaal.	  	  
	  
In	  deze	  laatste	  gevallen	  kun	  je	  dan	  ten	  strijde	  trekken	  en	  je	  model	  of	  ideaal	  verdedigen	  en	  
wordt	  je	  zeker	  uitgenodigd	  om	  als	  voor	  of	  tegenstander	  je	  verhaal	  te	  verdedigen	  bij	  de	  We-‐
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reld	  Draait	  Door	  of	  enig	  ander	  Hollands	  prietpraatprogramma,	  met	  altijd	  dezelfde	  gasten	  en	  
zullen	  rappe	  argumenten	  en	  ondoordachte	  versprekingen	  het	  amusement	  verhogen.	  Als	  je	  
boek	  maar	  verkocht	  wordt	  en	  je	  boodschap	  gezapig	  achter	  de	  bühne	  kan	  verdwijnen.	  
	  
Het	  modernisme	  is	  en	  blijft	  de	  dominante	  stroming.	  Meten	  is	  al	  te	  veel	  weten.	  De	  “world	  out	  
there”	  is	  gegeven	  en	  makkelijk	  in	  meetbare	  eenheden	  op	  te	  delen.	  Dat	  komt	  dan	  de	  over-‐
heid	  weer	  goed	  uit.	  Die	  financiert	  ten	  slotte.	  
	  	  
Ach,	  je	  doet	  dan	  mensen	  te	  kort,	  en	  vooral	  jezelf.	  Het	  is	  wel	  makkelijk	  en	  in	  deze	  tijden	  ver-‐
kopen	  simpele	  verhalen	  goed.	  Zo	  heb	  je	  ouderen	  en	  jongeren,	  linksen	  en	  rechtsen,	  elite	  en	  
werkvolk	  en	  ga	  zo	  maar	  door.	  Wie	  dat	  zijn	  en	  wat	  daar	  mee	  bedoeld	  wordt?	  Geen	  mens	  die	  
het	  weet.	  Het	  bekt	  lekker	  in	  discussies:	  “Dat	  is	  links/rechts	  gelul	  mevrouw/meneer”.	  De	  vol-‐
gende	  dag	  staat	  er	  in	  de	  krant	  dat	  er	  weer	  een	  linkse/rechtse	  meneer/mevrouw	  de	  mond	  
gesnoerd	  is.	  
	  
Met	  de	  mens	  centraal	  stellen	  introduceer	  je	  daarentegen	  een	  oneindige	  complexiteit.	  Het	  
verhaal	  dat	  het	  allemaal	  veel	  complexer	  is,	  wordt	  niet	  graag	  gekocht.	  Toch	  kiezen	  we	  daar-‐
voor.	  Dat	  missen	  we	  in	  de	  academische	  wereld.	  De	  broodheer	  is	  zo	  dominant	  dat	  de	  vragen	  
vergeten	  worden.	  
	  
In	  dit	  korte	  vertoog	  gaat	  het	  over	  ouderen,	  die	  niet	  bestaan.	  Of	  anders	  dat	  mensen	  ouder	  
zijn	  of	  nog	  liever	  ouder	  worden.	  Dat	  is	  een	  zeer	  relevant	  verhaal	  geworden	  door	  de	  verande-‐
ringen	  in	  de	  demografie.	  Het	  was	  altijd	  al	  relevant,	  alleen	  begint	  het	  nu	  steeds	  meer	  op	  te	  
vallen,	  veel	  meer	  is	  er	  niet.	  
	  
In	  dit	  essay	  adresseer	  ik	  eerst	  de	  facts	  of	  the	  Netherlands.	  Daarna	  beeldvorming.	  Beeldvor-‐
ming	  hoort	  bij	  mensen	  en	  de	  complexiteit	  van	  mens	  zijn	  en	  is	  een	  krachtig	  instrument	  voor	  
maatschappijvorming.	  Het	  is	  soms	  lastig	  om	  beeldvorming	  te	  veranderen,	  zoals	  wel	  blijkt	  bij	  
ouderen,	  buitenlanders	  en	  alles	  wat	  afwijkt	  van	  een	  norm,	  waaraan	  vrijwel	  niemand	  voldoet.	  	  
	  
Daarna	  plaats	  ik	  het	  in	  de	  theorievorming	  rond	  de	  functie	  van	  het	  vertellen	  van	  verhalen;	  
een	  menselijke	  bezigheid.	  	  
	  
Als	  laatste	  wil	  ik	  wat	  zeggen	  over	  de	  interventie	  mogelijkheden	  die	  we	  hebben	  om	  die	  
beeldvorming	  te	  bevragen.	  Dat	  zijn	  er	  altijd	  meerdere	  en	  liefst	  tegelijkertijd.	  
	  
Dan  als  eerste  de  “feiten”.  
	  
Als	  je	  de	  krant	  opslaat	  als	  bron	  van	  al	  het	  weten,	  kan	  je	  geen	  andere	  conclusie	  trekken	  dan	  
dat	  ouderdom	  en	  zorg	  bij	  elkaar	  horen.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  alle	  ouderen	  zorg	  ontvangen	  en	  
dat	  ze	  zonder	  zorg	  binnen	  een	  week	  het	  loodje	  leggen.	  Woorden	  als	  veiligheid	  en	  inspectie	  
domineren	  het	  verhaal.	  	  
	  
Wordt	  dit	  ondersteund	  door	  de	  feiten?	  Op	  de	  simpele	  vraag:	  hoeveel	  ouderen	  ontvangen	  er	  
zorg	  en	  hoeveel	  niet?	  is	  geen	  eenduidig	  antwoord	  te	  vinden.	  We	  hebben	  het	  geconstrueerd.	  
Het	  feit	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gewoon	  op	  straat	  ligt	  geeft	  te	  denken.	  Het	  lijkt	  me	  toch	  de	  
eerste	  vraag	  die	  beleidsmakers	  zouden	  stellen.	  
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We	  baseren	  deze	  cijfers	  op	  cijfers	  die	  we	  gevonden	  hebben	  bij	  het	  CBS,	  Acti-‐Z	  en	  ABVA	  
KABO.	  Laten	  we	  hopen	  dat	  ze	  hun	  werk	  goed	  hebben	  gedaan.	  Laat	  duidelijk	  zijn	  dat	  onze	  
conclusies	  voorlopig	  en	  voorbarig	  zijn	  en	  alleszins	  niet	  wetenschappelijk.	  
	  
Conform	  het	  CPB	  kent	  Nederland	  13,5	  miljoen	  zelfstandig	  wonenden.	  De	  rest	  (2,5	  miljoen)	  
zal	  dan	  wel	  inwonen,	  dat	  zegt	  dan	  overigens	  niks	  over	  leeftijd.	  Ik	  woon	  in	  bij	  mijn	  vrouw.	  
	  
Deze	  zijn	  over	  de	  volgende	  demografie	  verdeeld.	  
	  
18-‐34	   	   26%	   	   3,5	  miljoen	   	  
35-‐54	   	   35%	   	   4,7	  miljoen	  
55-‐74	   	   30%	   	   4	  	  	  	  miljoen	   	  
75	  en	  ouder	   	  	  9%	   	   1,2	  miljoen	  
	  
Percentage	  mensen	  dat	  middels	  collectieve	  voorzieningen	  thuis	  zorg	  krijgt.	  
(Huishoudelijke	  hulp,	  Begeleiding	  en	  Verpleeghulp)	  
	  
18-‐34	   	   	   3%	   	  	  36.000	   	   4,2%	  
35-‐54	   	   	   5%	   235.000	   	   31%	   	   	  
55-‐74	   	   	   5%	   200.000	   	   26%	  
75	  en	  ouder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23%	   276.000	   	   36%	  
	  
Ergo	  ouderenzorg	  heeft	  een	  deel	  van	  36%	  van	  de	  totale	  thuiszorg.	  De	  rest	  74%	  is	  voor	  “jong-‐
bejaarden”	  van	  18	  jaar	  en	  ouder.	  
	  
Daarnaast	  zijn	  er	  ongeveer	  400	  zorgtehuizen	  waar	  129.000	  mensen	  verzorgd	  worden.	  
	  
Dat	  betekent	  dat	  van	  de	  1,3	  miljoen	  mensen	  van	  boven	  de	  75,	  90%	  thuis	  woont.	  De	  verzor-‐
gingstehuizen	  zijn	  er	  steeds	  meer	  voor	  de	  laatste	  zorg.	  Mensen	  wonen	  er	  gemiddeld	  400	  
dagen,	  oftewel	  iets	  meer	  dan	  een	  jaar.	  Of	  ze	  dan	  overlijden	  of	  weer	  zelfstandig	  kunnen	  wo-‐
nen,	  zeggen	  de	  cijfers	  niet.	  
	  
Extrapolerend	  naar	  2025	  zullen	  er	  van	  de	  2,6	  miljoen	  mensen	  van	  75	  en	  ouder	  90%	  mensen	  
zelfstandig	  wonen.	  Dat	  zijn	  2,6	  mensen	  die	  allemaal	  wat	  te	  doen	  kunnen	  hebben.	  Bijdragen,	  
zingeving	  en	  een	  plezierig	  leven	  zijn	  zaken	  waaraan	  steeds	  meer	  aandacht	  aan	  besteed	  kan	  
worden.	  
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Beeldvorming    
	  
De	  beeldvorming	  lijkt	  dat	  ouderen	  irrelevant	  zijn	  en	  dat	  hun	  levensverhaal	  al	  geëindigd	  is	  
voor	  hun	  dood.	  Zie	  het	  proefschrift	  van	  Hanne	  Laceulle	  (2016).	  
	  
In	  een	  artikel	  van	  Vilans	  over	  de	  toekomst	  van	  zorg,	  wordt	  een	  Anna	  opgevoerd	  die	  haar	  
oude	  dagen	  in	  volstrekt	  leegheid	  doorbrengt	  met	  het	  maken	  van	  appeltaart	  van	  vroeger	  Her-‐
inneringen	  ophalend	  met	  haar	  al	  even	  irrelevant,	  wel	  politiek	  correcte,	  vriendin	  van	  Marok-‐
kaanse	  afkomst,	  uiteraard	  getooid	  met	  bijpassend	  hoofddoekje.	  Uiteraard	  heeft	  ze	  allerlei	  
probleempjes	  van	  fysieke	  aard.	  We	  hebben	  haar	  als	  stereotype	  “Anna	  Appeltaart”	  gedoopt.	  
We	  lopen	  in	  dit	  verhaal	  ook	  op	  tegen	  het	  verkoop-‐verhaal	  van	  de	  goed	  verdienende	  techno-‐
logie	  giganten:	  alle	  ongemakjes	  worden	  op	  gelost	  met	  internet	  5.0.	  Lang	  leven	  de	  techné.	  
Van	  mensen	  binnenkort	  geen	  spoor	  meer.	  	  
	  
In	  een	  bericht	  dat	  we	  onlangs	  kregen	  van	  een	  oudere	  stond:	  “Ik	  kost	  de	  maatschappij	  zoveel,	  
kan	  ik	  misschien	  iets	  terug	  doen...”	  Wat	  een	  wereld.	  
	  
Ik	  houd	  van	  de	  essays	  van	  Freud	  over	  cultuur.	  Niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  omdat	  hij	  deze	  schreef	  
toen	  hij	  al	  ver	  in	  de	  70	  was	  en	  80	  werd.	  Hij	  denkt	  de	  cultuur	  vanuit	  het	  individu,	  de	  mogelijk-‐
heden	  en	  onmogelijkheden	  van	  de	  mens	  en	  met	  name	  zijn	  psyché,	  zijn	  geest.	  Freud	  was	  he-‐
laas	  wel	  iemand	  met	  een	  grote	  fantasie.	  Dat	  homoseksualiteit	  in	  de	  oude	  tijden	  was	  ont-‐
staan	  door	  het	  (gezamenlijk)	  uitpissen	  van	  vuur	  gaat	  mij	  toch	  wat	  te	  ver.	  Zo	  had	  hij	  er	  nog	  
een	  paar.	  Het	  Oedipuscomplex	  bijvoorbeeld,	  waarin	  zoon	  vader	  vermoordde,	  terwijl	  hij	  de	  
moord	  op	  een	  zoon	  door	  een	  god	  de	  vader	  over	  het	  hoofd	  zag.	  Bestaat	  dit	  niet	  als	  weder-‐
zijdse	  reïficatie	  om	  ons	  heen?	  Hij	  was	  een	  kind	  van	  zijn	  tijd	  en	  we	  vergeven	  hem	  graag	  als	  
bedenker	  van	  een	  theorie	  die	  niet	  te	  weerleggen	  valt.	  
	  
Wat	  hij	  daarbij	  zegt	  is	  dat	  de	  cultuur	  er	  is	  om	  de	  driften	  in	  toom	  te	  houden	  en	  de	  mens	  tot	  
een	  arbeidzaam	  leven	  aan	  te	  sporen.	  Dat	  is	  wat	  kort	  door	  de	  bocht.	  Wel	  maakt	  het	  een	  prin-‐
cipe	  duidelijk:	  de	  verhalen	  die	  we	  als	  cultuur	  aan	  elkaar	  vertellen	  hebben	  een	  functie.	  Ze	  
constitueren	  de	  cultuur,	  de	  maatschappij,	  de	  wereld.	  Zolang	  wij	  in	  de	  retoriek	  en	  de	  dema-‐
gogie	  trappen,	  gaat	  het	  goed.	  
	  
De	  wereld,	  de	  maatschappij,	  de	  cultuur	  is	  dan	  een	  functie	  van	  de	  individuele	  mogelijkheden	  
en	  onmogelijkheden	  van	  de	  psyché	  en	  het	  lichaam	  waar	  het	  al	  dan	  niet	  last	  van	  heeft.	  In	  
plaats	  van	  abstracte	  processen	  die	  buiten	  de	  mens	  om	  hun	  weg	  vinden,	  kijken	  we	  naar	  een	  
wereld	  die	  we	  in	  ons	  eigen	  vermogen	  of	  onvermogen	  hebben	  voortgebracht	  en	  voortbren-‐
gen,	  in	  alle	  complexiteit.	  Zo	  zegt	  een	  Duitse	  filosoof	  dat	  als	  we	  kikkerogen	  hadden	  gehad,	  we	  
alles	  bolvormig	  hadden	  ervaren	  Dat	  had	  toch	  wel	  grote	  gevolgen	  gehad	  voor	  zeg	  de	  bouw-‐
kunde.	  Om	  dan	  te	  zwijgen	  van	  het	  vissenoog	  of	  het	  vogeloog.	  Betekent	  dat	  nou	  dat	  als	  wij	  
rechte	  lijnen	  zien,	  deze	  inderdaad	  recht	  zijn?	  	  
	  
Dat	  een	  mens	  een	  lichaam	  heeft	  en	  zich	  van	  zichzelf	  en	  daarmee	  van	  anderen	  bewust	  
is,kunnen	  we	  wel	  aannemen	  zo	  langzamerhand.	  Alleen	  dan	  zeker	  niet	  in	  een	  object	  -‐	  subject	  
relatie,	  een	  vergissing	  in	  mensbeeld	  waarvan	  het	  tijd	  wordt	  dat	  we	  die	  een	  keer	  laten	  gaan.	  
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Dat	  doet	  ertoe	  als	  we	  aan	  ouderen	  denken.	  Ouderen	  zijn	  geen	  objecten.	  Ouderen	  zijn	  men-‐
sen.	  
	  	  
Zoals	  wel	  beweerd	  wordt,	  ontstaat	  dat	  zelf,	  die	  psyché	  al	  heel	  vroeg	  in	  dat	  lijf.	  De	  ervaring	  
van	  een	  hongergevoel	  leidt	  tot	  een	  enorm	  krijsen	  hetgeen	  weer	  leidt	  tot	  het	  aanbod	  van	  een	  
moederborst	  met	  heerlijk	  zoete	  melk.	  Zo	  zouden	  we	  leren	  dat	  wij	  het	  zelf	  zijn	  die	  de	  wereld	  
kunnen	  manipuleren	  om	  seks	  en	  voedsel	  te	  krijgen.	  De	  basisbehoeften	  zeg	  maar.	  De	  rest	  is	  
een	  afgeleide.	  
	  
Het	  levensverhaal	  begint	  als	  de	  jonge	  onderzoeker/ster	  de	  wereld	  actief	  gaat	  ontdekken.	  Als	  
hij	  gaat	  leren.	  Dat	  houdt	  zover	  we	  kunnen	  overzien	  nooit	  meer	  op.	  Alleen	  bij	  Anna	  Appel-‐
taart,	  het	  stereotype	  van	  de	  oudere	  die	  zorg	  nodig	  heeft.	  Dat	  is	  misschien	  wel	  een	  van	  de	  
belangrijkste	  waarnemingen	  over	  ouder	  worden.	  Het	  zelf	  houdt	  nooit	  op	  en	  is	  een	  conti-‐
nuüm.	  Dat	  is:	  van	  uit	  het	  zelf	  vanuit	  het	  zelfervaren.	  Onze	  poging	  om	  daar	  stadia	  in	  aan	  te	  
brengen	  komt	  van	  buitenaf.	  Zoals	  een	  Frans	  filosoof	  zei:	  de	  hel,	  dat	  zijn	  de	  anderen.	  Dat	  wil	  
zeggen:	  zij	  zijn	  het	  die	  je	  zeggen	  wat	  je	  bent,	  die	  je	  vastzetten.	  	  
Ik	  kan	  mij	  niet	  herinneren	  “puber”	  te	  zijn	  geworden.	  Ik	  mis	  enige	  bewuste	  herinnering	  aan	  
de	  stijging	  van	  mijn	  testosteron	  van	  10	  naar	  100.	  Vanuit	  mijzelf	  ben	  ik	  een	  continuïteit.	  Elke	  
avond	  ga	  ik	  slapen	  en	  elke	  morgen	  word	  ik	  wakker.	  Dat	  is	  wat	  we	  ontdekten	  bij	  de	  oude	  
mensen	  met	  wie	  we	  over	  de	  hele	  wereld	  gesproken	  hebben.	  Ze	  hebben	  al	  dan	  niet	  last	  van	  
lichamelijke	  gebreken	  maar	  de	  psyché	  ervaart	  zichzelf	  onverkort	  als	  jong.	  Er	  is	  een	  duidelijke	  
spanning	  tussen	  zelfervaring	  en	  wat	  de	  mensen	  buiten	  het	  zelf	  ervan	  maken.	  
	  	  
Als	  voorbeeld	  heb	  ik	  een	  paar	  werken	  van	  collega’s	  meegenomen.	  Tussen	  sommige	  werken	  
zit	  een	  tijdsverschil	  van	  wel	  zestig	  jaar.	  Ik	  daag	  u	  uit	  om	  op	  basis	  van	  formele	  gronden	  van	  
het	  maken	  van	  kunst	  aan	  te	  geven	  welke	  het	  eerst	  is	  gemaakt	  en	  welke	  het	  laatst.	  Dat	  zal	  
niet	  meevallen.	  	  
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Picasso	  91	  jaar	  oud	  geworden:	  
	  

	  
	  
	  
	  
Matisse	  84	  jaar	  oud	  geworden:	  
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Francis	  Bacon	  82	  jaar	  oud	  geworden:	  

	  
	  
Martijn	  57	  jaar:	  
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Mensen	  blijven	  leren,	  ontdekken	  en	  creëren	  tot	  de	  laatste	  snik.	  De	  op	  91-‐jarige	  leeftijd	  over-‐
leden	  Poolse	  socioloog	  Zygmunt	  Bauman	  begon	  pas	  echt	  bekend	  te	  worden	  toen	  hij	  65	  was,	  
met	  de	  stelling	  dat	  de	  holocaust	  bij	  het	  menselijk	  gedrag	  hoort	  en	  een	  product	  is	  van	  de	  ver-‐
lichting	  en	  geen	  aberratie.	  Hij	  bleef	  publiceren	  tot	  hij	  stierf.	  Postuum	  zal	  er	  nog	  wel	  wat	  van	  
hem	  verschijnen.	  	  
	  
Ken	  Loach,	  de	  Engelse	  filmmaker	  van	  sociale	  films	  heeft	  net	  weer	  op	  zijn	  80ste	  een	  Palm	  d’Or	  
gewonnen	  met	  een	  van	  zijn	  meest	  kritisch	  werken	  tot	  nu	  toe:	  I,	  Daniel	  Blake,	  waarmee	  hij	  
het	  voor	  elkaar	  gekregen	  heeft	  dat	  er	  in	  Engeland	  nu	  wetswijzigingen	  komen	  om	  het	  drama-‐
tisch	  vernederende	  proces	  van	  aan	  lagerwal	  geraken,	  menselijker	  wordt	  gemaakt.	  Zou	  iets	  
voor	  Nederland	  zijn.	  Roel	  in	  ‘t	  Veld,	  toch	  al	  weer	  75	  mocht	  onlangs	  zijn	  rapport	  over	  armoe-‐
de	  aan	  een	  staatsecretaris	  aanbieden,	  waarvan	  mij	  de	  naam	  ontschoten	  is,	  om	  te	  horen	  te	  
krijgen	  dat	  er	  nader	  onderzoek	  gedaan	  zal	  worden.	  Nederland	  mist	  een	  Ken	  Loach.	  	  
	  
En	  wat	  te	  denken	  van	  onze	  eigen	  Paul	  Verhoeven,	  die	  het	  niet	  kan	  laten	  om	  ondeugende	  
films	  te	  maken.	  Zo	  kunnen	  we	  nog	  wel	  heel	  lang	  doorgaan.	  Met	  het	  bijzonder	  beeld	  voor	  
ogen	  dat	  Pablo	  Picasso,	  u	  wellicht	  bekend,	  in	  bed	  overleed	  terwijl	  hij	  een	  groene	  vogel	  aan	  
het	  tekenen	  was	  en	  de	  post	  doornam.	  Zijn	  ontbijt	  en	  een	  kop	  thee	  (of	  koffie)	  naast	  hem	  op	  
een	  bijzettafeltje.	  Het	  leven	  is	  eeuwig	  zolang	  het	  duurt.	  
	  
Wij	  hebben	  besloten	  in	  onze	  cultuur	  dat	  ouderdom	  een	  discontinuïteit	  is,	  met	  als	  rite	  de	  
passage	  het	  pensioen.	  Een	  rite	  de	  passage	  is	  altijd	  een	  vernederingsrite	  als	  overgang	  tussen	  
de	  ene	  sociale	  groep	  naar	  de	  andere.	  
	  
Het	  levensverhaal	  dient	  daar	  te	  eindigen.	  Zie	  hiervoor	  het	  proefschrift	  van	  Hanne	  Laceulle.	  
Sociale	  uitsluiting	  par	  example.	  Dat	  de	  dood	  feitelijk	  nog	  niet	  ingetreden	  is,	  behoort	  tot	  die	  
weinige	  discrepanties	  tussen	  theorie	  en	  werkelijkheid	  die	  wij	  minzaam	  beslechten	  met	  het	  
simpelweg	  over	  het	  hoofd	  zien.	  Wij	  mensen	  zijn	  daar	  goed	  in.	  Reductie	  van	  de	  cognitieve	  
dissonantie	  heet	  dat	  geloof	  ik.	  Dat	  is	  iets	  anders	  dan	  alleen	  zien	  wat	  we	  willen	  zien.	  Het	  is	  
niet	  kunnen	  zien	  wat	  we	  zouden	  kunnen	  zien	  als	  we	  keken.	  Wel	  bouwen	  we	  een	  hele	  indu-‐
strie	  van	  zorg	  rond	  oude	  mensen.	  Hoe	  dat	  komt	  bespreken	  we	  zo.	   
	  
Wij	  zijn	  wezens	  van	  het	  uiterlijk.	  Want	  terwijl	  het	  zelf,	  de	  psyché	  onverminderd	  jong	  door-‐
leeft,	  welllicht	  nieuwsgierig	  blijft	  en	  vooral	  zichzelf	  blijft,	  en	  aan	  zijn	  levensverhaal	  blijft	  
bouwen,	  ziet	  de	  buitenwereld	  verval	  zorg,	  ziekte	  en	  achteruitgang.	  	  
	  
De	  maatschappij	  veroordeelt	  de	  oudere	  buiten	  de	  maatschappij	  met	  luide	  namen	  tot	  het	  
niet	  meer	  tot	  de	  maatschappij	  behoren:	  opa,	  ouwe,	  grijsaard,	  oud	  besje,	  Anna	  Appeltaart,	  
oud	  lijk	  en	  verzin	  ze	  maar.	  Meisjes	  van	  75	  mogen	  niet	  meer	  verliefd	  worden.	  Jongens	  van	  70	  
die	  een	  meisje	  van	  25	  een	  lekker	  ding	  vinden	  zijn	  vieze	  ouwe	  mannen.	  Kunstenaars	  van	  70	  
kunnen	  niet	  meer	  de	  Prix	  de	  Rome	  winnen	  en	  zeker	  geen	  subsidie	  krijgen:	  ze	  zijn	  niet	  meer	  
“innovatief”	  genoeg.	  Hoogleraren	  die	  na	  hun	  pensioen	  boeken	  publiceren	  zijn	  vooral	  schat-‐
tig	  en	  niet	  meer	  relevant.	  De	  Cambodjaanse	  hoogleraar	  antropologie	  van	  Rural	  Culture	  Ang	  
Choulean	  van	  67	  vertelde	  dat	  hem	  een	  eredoctoraat	  werd	  aangeboden	  en	  daarna	  onthou-‐
den	  aan	  de	  École	  de	  France	  omdat	  hij	  te	  oud	  was.	  Wereldvermaard	  en	  onbetwist	  autoriteit	  
in	  zijn	  vakgebied.	  Nog	  steeds	  docerend	  aan	  de	  Royal	  academie	  of	  fine	  arts	  in	  Phnom	  Penn.	  
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Het	  uiterlijk	  verval	  wordt	  direct	  gekoppeld	  aan	  een	  innerlijk	  verval	  dat	  er	  zeer	  ten	  dele	  is,	  of	  
helemaal	  niet.	  Want	  meisjes	  van	  75	  worden	  nog	  steeds	  verliefd	  en	  jongens	  van	  70	  doen	  het	  
nog	  steeds	  al	  te	  graag.	  Zoveel	  zelfs	  dat	  de	  stad	  New	  York	  posters	  voor	  bejaarden	  heeft	  laten	  
maken	  waarin	  zij	  gewaarschuwd	  worden	  voor	  het	  feit	  dat	  ouderdom	  geen	  condoom	  is	  en	  
geen	  bescherming	  tegen	  venerische	  ziekten.	  Gelukkig	  gebeurt	  in	  Nederland	  alles	  50	  jaar	  la-‐
ter.	  
	  
We	  stipten	  wat	  beelden	  aan	  over	  ouder	  worden	  die	  geen	  stand	  meer	  zullen	  houden	  de	  ko-‐
mende	  jaren.	  Er	  komen	  in	  westerse	  landen	  steeds	  meer	  mensen	  die	  met	  gemak	  de	  83	  halen.	  
Door	  een	  lager	  geboortecijfer	  verandert	  wereldwijd	  de	  demografie	  drastisch.	  De	  druk	  op	  het	  
veranderen	  van	  de	  culturele	  verhalen	  rond	  ouderdom	  zal	  steeds	  meer	  oplopen.	  
	  
Want	  als	  de	  psyché	  een	  continuüm	  is,	  zal	  voor	  mensen	  zingevingsvraagstukken	  en	  plezier	  
van	  leven	  een	  doorlopend	  vraag	  blijven.	  Wij	  denken	  dat	  dit	  een	  van	  de	  meest	  fundamentele	  
gezichtspunten	  is,	  het	  houdt	  niet	  op	  na	  je	  “pensioen”,	  het	  gaat	  gewoon	  door.	  Voor	  de	  maat-‐
schappij	  ben	  je	  irrelevant	  geworden.	  	  
  
Ik  zorg  dus  ik  ben.  
	  
De	  manier	  waarop	  we	  met	  ouderdom	  en	  ouderen	  omgaan	  is	  een	  cultuurverschijnsel.	  Op	  een	  
of	  andere	  manier	  verschilt	  het	  per	  maatschappij	  zoveel	  dat	  de	  ene	  maatschappij	  zoals	  Cam-‐
bodja	  er	  geen	  cent	  voor	  over	  heeft	  en	  dat	  een	  maatschappij	  als	  Nederland	  er	  ongeveer	  17	  
miljard	  in	  2016	  voor	  over	  heeft.	  Er	  worden	  dagelijks	  hooglopende	  ruzies	  tussen	  populisten,	  
overheid	  en	  specialisten	  uitgevochten	  in	  de	  media	  over	  ouderen.	  Ze	  moeten	  bestaan,	  al	  be-‐
staan	  ze	  niet.	  
	  
Beide	  maatschappijen	  fungeren,	  er	  is	  een	  orde,	  er	  is	  een	  groeiende	  levensverwachting	  in	  
Cambodja,	  al	  is	  de	  armoede	  onder	  de	  ouderen	  in	  Cambodja	  wel	  heel	  hoog.	  De	  verhalen	  van	  
en	  over	  ouderen	  in	  beide	  landen	  zijn	  zeer	  complex	  en	  houden	  allerlei	  mogelijkheden	  tegen	  
en	  veroorzaken	  problemen	  die	  niet	  nodig	  zijn.	  
	  
De	  verhalen	  verschillen	  heel	  veel	  en	  hebben	  een	  volstrekt	  verschillende	  uitwerking	  op	  maat-‐
schappij	  en	  cultuurvorming.	  In	  Cambodja	  komt	  het	  begrip	  household-‐strategy	  voor.	  De	  hele	  
familie	  werkt	  samen	  om	  te	  overleven.	  Iedereen	  heeft	  daarin	  zijn	  eigen	  functie.	  Oma	  en	  Opa	  
zorgen	  voor	  de	  kleinkinderen,	  vader	  en	  moeder	  werken	  in	  Thailand	  voor	  het	  onderhoud	  van	  
de	  familie,	  een	  paar	  familieleden	  bewerken	  het	  land.	  Een	  paar	  gaan	  in	  de	  grote	  stad	  werken.	  
Het	  is	  daarbij	  normaal	  dat	  meisjes	  in	  de	  prostitutie	  gaan.	  Door	  dit	  te	  doen,	  doen	  ze	  goed	  aan	  
de	  familie	  en	  zullen	  ze	  in	  het	  volgende	  leven	  een	  beter	  leven	  verkrijgen.	  Het	  heden	  is	  een	  
gevolg	  van	  fouten	  in	  een	  vorig	  leven	  en	  zal	  verdragen	  “moeten”	  worden.	  Dus	  zitten	  de	  bar-‐
retjes	  in	  Phnom	  Penn	  vol	  met	  boerenmeisjes	  die	  in	  alle	  opzichten	  gedwee	  en	  onvrijwillig	  met	  
een	  Chinese,	  Japanse	  of	  Westerse	  klanten	  mee	  gaan.	  Onvrijwillig	  want	  hun	  natuur	  van	  een	  
gezin	  willen	  hebben,	  is	  sterker	  dan	  het	  cultuurverhaal	  waarin	  ze	  gevangen	  zitten.	  Ontsnap-‐
pen	  is	  daar	  onmogelijk.	  Het	  is	  niet	  zonder	  geweld.	  Meisjes	  die	  uit	  dat	  werk	  willen	  worden	  
uitgestoten	  uit	  de	  familie.	  Daar	  komt	  het	  verhaal	  van	  het	  Boeddhisme	  nog	  eens	  fijntjes	  
overheen.	  In	  de	  boeddhistische	  traditie	  is	  de	  wereld	  samsara,	  de	  verleiding	  tot	  kwaad.	  Alleen	  
zelfopoffering	  en	  religieuze	  handelingen	  helpen	  samsara	  weerstaan.	  De	  beloning	  ligt	  in	  het	  
volgende	  leven.	  Het	  huidige	  leven	  is	  een	  gevolg	  van	  het	  vorige	  leven.	  Armoe	  is	  karma.	  We	  
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zouden,	  heel	  kort	  door	  de	  bocht,	  toch	  niet	  Boeddha’s	  oneindige	  wijsheid	  willen	  weerstreven	  
door	  een	  arme	  te	  helpen	  om	  rijk	  te	  worden	  of	  gelukkig?	  Dat	  zou	  in	  het	  volgende	  leven	  weer	  
onherroepelijk	  tot	  een	  herhaling	  leiden.	  De	  President	  van	  Cambodja,	  Hun	  Sen,	  kan	  zonder	  
enig	  risico	  op	  revolte	  in	  de	  krant	  zeggen	  dat	  armoe	  je	  eigen	  schuld	  is.	  De	  overheid	  geeft	  let-‐
terlijk	  geen	  cent	  uit	  aan	  zorg	  voor	  ouderen.	  
	  
En	  dan	  onze	  eigen	  nog	  steeds	  zeer	  christelijke	  traditie.	  Met	  de	  zoon	  van	  de	  christelijk	  god	  
kwam	  het	  licht	  en	  de	  liefde	  voor	  anderen	  in	  de	  wereld.	  In	  de	  christelijke	  traditie	  is	  het	  hier	  
en	  nu	  een	  kwestie	  van	  berusting	  en	  vooral	  op	  je	  plek	  blijven	  zitten	  en	  door	  goede	  werken	  te	  
doen	  en	  godsvruchtig	  te	  zijn,	  kunnen	  we	  ons	  verzekeren	  van	  een	  plekje	  in	  de	  hemel.	  Weber	  
heeft	  daar	  veel	  over	  geschreven:	  de	  arbeidsethiek	  van	  de	  protestant	  wordt	  ingegeven	  door	  
de	  nieuwsgierigheid	  van	  de	  mens	  naar	  zijn	  toekomstige	  plek	  in	  de	  hemel.	  Dat	  was	  vrij	  sim-‐
pel:	  als	  je	  op	  aarde	  rijk	  wordt,	  wordt	  je	  dat	  in	  de	  hemel.	  Mensen	  die	  gods	  zegen	  niet	  ervoe-‐
ren	  en	  arm	  bleven,	  wisten	  waar	  ze	  terecht	  zouden	  komen.	  In	  een	  land	  als	  Brazilië	  wordt	  ie-‐
dereen,	  ongeacht	  leeftijd	  na	  40	  jaar	  werk	  ontslagen	  en	  met	  pensioen	  gestuurd.	  Er	  zijn	  daar	  
mensen	  van	  55	  die	  al	  met	  pensioen	  gestuurd	  worden.	  Dat	  pensioen	  wordt	  niet	  met	  inflatie	  
gecorrigeerd.	  Je	  ziet	  allemaal	  oude	  mensen	  op	  straat	  slapen.	  Brazilië	  is	  een	  uitermate	  religi-‐
eus	  land	  waarin	  zelfs	  de	  seculieren	  geloven	  dat	  rijkdom	  door	  god	  gegeven	  wordt.	  Onlangs	  
bleek	  uit	  onderzoek	  aldus	  de	  krant	  Folha	  dat	  90	  procent	  van	  de	  Brazilianen	  dat	  gelooft.	  Voor	  
Brazilianen	  zijn	  die	  oudjes	  die	  hun	  laatste	  jaren	  op	  straat	  slijten…juist.	  
	  
Verhalen	  ordenen	  de	  wereld,	  bepalen	  wie	  wat	  mag	  zeggen,	  wie	  een	  claim	  op	  de	  waarheid	  
hebben,	  verhalen	  zijn	  zelf-‐referentieel	  en	  kennen	  allerlei	  mechanismen	  waardoor	  het	  onmo-‐
gelijk	  wordt	  om	  ze	  te	  bevragen.	  De	  werking	  van	  het	  verhaal	  sluit	  aan	  bij	  de	  behoefte	  en	  wen-‐
sen	  van	  een	  individu	  zoals	  Freud	  laat	  zien.	  Een	  verhaal	  over	  een	  god	  is	  een	  verhaal	  over	  een	  
grote	  papa,	  een	  wensgedachte	  die	  bij	  veel	  mensen	  blijft	  spelen	  tot	  de	  dood.	  Zo	  kwamen	  we	  
tijdens	  ons	  werk	  in	  Bolivia	  de	  40-‐jarige	  Merie	  tegen	  met	  leukemie.	  Haar	  jongste	  was	  nog	  
geen	  vijf.	  Zorg	  voor	  haar	  moest	  zelf	  betaald	  worden.	  Er	  was	  geen	  geld.	  Het	  enige	  dat	  wat	  
verlichting	  gaf	  was	  een	  keer	  per	  maand	  een	  bloedtransfusie.	  Haar	  man	  had	  er	  geen	  zin	  meer	  
in	  het	  weinige	  geld	  dat	  ze	  hadden	  daarin	  te	  stoppen.	  Die	  bloedtransfusie	  hebben	  we	  in	  de	  
maanden	  dat	  we	  er	  waren	  voor	  haar	  geregeld.	  Haar	  wens	  dat	  er	  een	  grote	  vader	  was	  die	  
haar	  hielp	  in	  deze	  donkere	  tijden	  leidde	  ertoe	  dat	  ze	  niet	  ons	  dankbaar	  was,	  maar	  haar	  god.	  
God	  had	  ons	  gezonden.	  Dat	  ze	  nog	  leefde	  was	  een	  zegen	  van	  haar	  god.	  Ze	  bad	  veel	  en	  ging	  
dagelijks	  naar	  de	  kerk.	  Het	  weinige	  geld	  dat	  ze	  hadden	  ging	  zo	  naar	  de	  geestelijken.	  Volgens	  
de	  dokters	  had	  ze	  al	  dood	  “moeten”	  zijn.	  We	  zijn	  nooit	  de	  discussie	  aangegaan	  dat	  haar	  god	  
dan	  er	  beter	  aan	  gedaan	  had	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  ze	  die	  vreselijke	  ziekte	  niet	  had	  gekregen.	  
Een	  maand	  nadat	  we	  weer	  vetrokken	  waren,	  overleed	  ze.	  Een	  gezin	  met	  5	  kinderen	  in	  ar-‐
moede	  achterlatend.	  
	  
Een	  verhaal	  heeft	  derhalve	  de	  kracht	  om	  hele	  groepen	  mensen	  gedrag	  te	  laten	  vertonen.	  Ze	  
daarbij	  het	  gevoel	  te	  geven	  zeer	  zinvol	  bezig	  te	  zijn.	  
	  
We	  stappen	  nu	  in	  deze	  voordracht	  terug	  naar	  de	  functie	  van	  de	  beelden	  en	  stereotypen	  van	  
ouderen	  in	  onze	  maatschappij.	  Die	  stereotypen	  hebben	  een	  functie.	  Het	  is	  handig	  als	  we	  die	  
functie	  in	  het	  vizier	  krijgen.	  Anders	  wordt	  het	  vechten	  tegen	  de	  bierkaai.	  We	  hebben	  er	  al	  
een	  aangestipt.	  	  
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Een	  verhaal	  is:	  ouderen	  hebben	  zorg	  nodig.	  Onze	  cultuur	  zadelt	  ons	  op	  met	  bijpassend	  ge-‐
drag.	  Onze	  onbeschrijfelijke	  behoefte	  om	  in	  de	  hemel	  te	  komen	  middels	  goede	  werken,	  zet	  
ons	  aan	  het	  werk.	  Is	  het	  toeval	  dat	  de	  meeste	  verzorgenden	  vrouw	  zijn?	  	  De	  hemel	  is	  ook	  als	  
je	  bij	  de	  staatsecretaris	  aan	  tafel	  mag	  zitten,	  omdat	  jij	  het	  als	  professional	  zo	  goed	  doet.	  Dan	  
“moeten”	  er	  wel	  genoeg	  objecten	  zijn	  bij	  wie	  wij	  die	  goede	  werken	  kwijt	  kunnen.	  Gelukkig	  
zijn	  er	  ouderen,	  die	  “moeten”	  dan	  wel	  de	  Anna	  Appeltaart	  van	  Vilans	  worden,	  zijn	  en	  blijven.	  
Zoals	  dat	  in	  alle	  sociale	  processen	  gaat,	  draaien	  we	  de	  boel	  om	  en	  worden	  de	  laatste	  dingen	  
de	  eerste.	  Want	  nu	  we	  eenmaal	  verzorgenden	  en	  tehuizen	  hebben,	  “moeten”	  die	  er	  wel	  
blijven.	  Alsof	  er	  eerst	  verzorgenden	  waren	  en	  daarna	  pas	  ouderen.	  
	  
Net	  zoals	  een	  god	  pas	  ontstaan	  kan	  zijn	  in	  de	  verhalen	  nadat	  we	  elkaar	  daarover	  vertelden,	  
en	  hij!	  in	  het	  verhaal	  er	  was	  voordat	  wij	  over	  hem	  konden	  vertellen,	  zo	  is	  het	  hele	  verhaal	  
rond	  zorg	  omgedraaid.	  We	  hebben	  een	  grote	  groep	  mensen	  die	  zorgen.	  Een	  hele	  industrie	  
van	  zorgmanagers,	  raden	  van	  bestuur,	  inspecteurs,	  beleidsmakers,	  professionals	  van	  allerlei	  
aard	  en	  stand,	  hooggeleerden,	  mantelzorgers	  en	  vrijwilligers,	  geneeskundigen,	  specialisten,	  
ondernemers	  van	  allerlei	  pluimage,	  overheden	  van	  staatssecretarissen	  en	  ministers	  tot	  indi-‐
catie	  stellende	  ambtenaren	  en	  noem	  maar	  op,	  om	  de	  populistische	  politici	  niet	  te	  vergeten,	  
die	  geheel	  binnen	  het	  vertoog	  makkelijk	  scoren	  met	  even	  dwaze	  als	  onbetaalbare	  ideeën	  
van	  zorg.	  We	  zijn	  ooit	  gestopt	  met	  tellen	  bij	  80	  functies	  in	  de	  zorg	  en	  het	  aantal	  mensen	  dat	  
in	  de	  ouderenzorg	  werkt	  loopt	  tegen	  een	  half	  miljoen.	  Die	  groep	  houdt	  zichzelf	  in	  stand,	  zo-‐
als	  elke	  groep	  dat	  doet.	  Het	  vertoog	  en	  de	  ruzie	  in	  kranten	  gaan	  daarover.	  De	  ouderen	  zijn	  in	  
dat	  vertoog	  object	  geworden	  en	  “moeten”	  vooral	  Anna	  Appeltaart	  van	  Vilans	  worden,	  zijn	  
en	  blijven.	  Het	  knuffeloudje	  van	  de	  maand.	  Met	  15.000	  vacatures	  is	  de	  zorg	  een	  beroeps-‐
groep	  die	  werk	  verschaft.	  	  
	  
Dat	  mensen	  tot	  op	  de	  dag	  van	  hun	  overlijden	  actieve,	  nieuwsgierig	  wezens	  kunnen	  zijn	  die	  
steeds	  met	  nieuwe	  ideeën	  en	  initiatieven	  kunnen	  komen,	  past	  onze	  zorgzame	  maatschappij	  
niet.	  Max	  Rubinstein,	  adviseur	  bij	  OA	  die	  onlangs	  op	  94-‐jarige	  leeftijd	  overleed	  was	  een	  van	  
mijn	  collega’s	  waar	  ik	  veel	  van	  opstak.	  Hij	  kwam	  altijd	  met	  de	  opmerking	  dat	  hij	  nieuwsgierig	  
was.	  Iemand	  van	  ver	  in	  de	  80	  die	  daar	  zo	  tegenover	  je	  zit,	  over	  een	  onderwerp	  praat	  en	  dan	  
zegt	  dat	  hij	  nieuwsgierig	  is,	  maakte	  op	  mij	  tenminste	  heel	  veel	  indruk.	  Ik	  zie	  nog	  hoe	  hij	  de	  
brug	  over	  het	  water	  voor	  ons	  kantoor	  opwandelde.	  Volledig	  opgaand	  in	  de	  wereld.	  Hij	  heeft	  
tot	  ver	  in	  de	  80	  opdrachten	  gedaan	  als	  adviseur.	  Ik	  was	  daar	  graag	  bij	  aanwezig,	  nieuwsgierig	  
wat	  hij	  deed.	  
	  
Er	  is	  natuurlijk	  nog	  veel	  meer.	  Zo	  ontdekten	  we	  dat	  ouderen	  die	  niet	  aan	  het	  beeld	  van	  Anna	  
Appeltaart	  van	  Vilans	  voldeden	  dat	  gebruikten	  om	  te	  bewijzen	  dat	  ze	  geen	  ouderen	  zijn.	  Ga	  
er	  eens	  aan	  staan	  om	  dat	  mechanisme	  te	  doorbreken.	  De	  angst	  voor	  het	  andere	  speelt,	  den-‐
ken	  we.	  Oud	  zijn	  wordt	  in	  verband	  gebracht	  met	  verval.	  Verval	  plaatsen	  we	  in	  onze	  cultuur	  
het	  liefst	  buiten	  zicht.	  Laten	  we	  niet	  te	  veel	  uitweiden.	  We	  houden	  het	  simpel.	  
	  
Last	  but	  not	  least,	  ouderen	  zijn	  makkelijk	  herkenbaar.	  Ouderen	  zien	  er	  namelijk	  oud	  uit.	  Net	  
zoals	  “negers”	  altijd	  zwart	  zijn.	  Vrouwen	  zijn	  duidelijk	  herkenbaar	  aan	  bepaalde	  kenmerken.	  
Daarbij	  komt,	  de	  meeste	  mensen	  gaan	  er	  qua	  uiterlijk	  niet	  op	  vooruit	  als	  ze	  ouder	  worden.	  	  
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Veranderen  doe  je  vanzelf.  
	  
En	  dan	  komt	  er	  een	  paradigma	  shift.	  Opeens	  vinden	  we	  dan	  allemaal…	  ja,	  wat	  gaan	  wij	  daar-‐
van	  vinden?	  	  Nieuwe	  verhalen,	  want	  zo	  gaat	  dat.	  Weer	  een	  nieuw	  verhaal	  met	  al	  zijn	  uit-‐
sluiting	  en	  insluiting	  en	  daardoor	  gewelddadig.	  Dat	  we	  gaan	  dansen,	  zoals	  Nietzsche	  voor-‐
stelde	  en	  onszelf	  niet	  steeds	  vastzetten	  in	  een	  nieuw	  gereïficeerd	  verhaal,	  is	  echt	  een	  brug	  te	  
ver	  voor	  mensen.	  Wat	  we	  nu	  slechts	  kunnen	  constateren	  is	  dat	  de	  bestaande	  verhalen	  breu-‐
ken	  beginnen	  te	  vertonen	  zodat	  een	  paradigma	  shift	  kans	  heeft.	  
	  
We	  hebben	  nieuwe	  verhalen	  nodig.	  Verhalen	  die	  meer	  in	  overeenstemming	  zijn	  met	  de	  we-‐
reld	  van	  nu,	  de	  moderniteit.	  Die	  helpend	  zijn	  in	  het	  vormgeven	  van	  het	  leven	  van	  ouderen	  in	  
een	  maatschappij,	  die	  ze	  nu	  buiten	  haar	  orde	  plaatst.	  Of	  beter:	  binnen	  de	  orde,	  als	  onder-‐
deel	  dat	  geen	  stem	  meer	  heeft	  en	  verzorgd	  “moet”	  worden.	  
	  
We	  hebben	  niet	  alleen	  te	  maken	  met	  de	  stereotypen	  zelf.	  We	  hebben	  daarbij	  te	  maken	  met	  
de	  mechanismen	  die	  menselijk	  al	  te	  menselijk	  zijn	  en	  de	  groepen	  die	  zichzelf	  in	  stand	  hou-‐
den.	  Gelukkig	  verandert	  de	  wereld	  en	  beginnen	  de	  stereotypen	  breuken	  te	  vertonen.	  Dat	  
helpt.	  
	  
Denken	  over	  veranderen	  is	  zo	  oud	  als	  de	  eerste	  bekende	  uitspraken	  over	  onze	  wereld.	  Zo	  zei	  
Heraclitus	  al:	  Alles	  stroomt;	  wat	  bij	  mij	  altijd	  een	  weerspiegeling	  is	  geweest	  van	  de	  verbazing	  
over	  een	  rivier.	  Een	  rivier	  is	  aan	  de	  ene	  kant	  een	  fenomeen	  dat	  per	  fractie	  van	  elke	  seconde	  
anders	  is	  en	  er	  toch	  de	  hele	  tijd	  voor	  ons	  hetzelfde	  uit	  ziet.	  Sterker	  nog	  er	  verandert	  in	  de	  
Gestalt	  over	  de	  tijd	  heel	  veel,	  al	  gaat	  dat	  te	  langzaam	  om	  waar	  te	  nemen.	  
	  
Denken	  over	  veranderen	  is	  helaas	  in	  de	  moderne	  tijden	  gearresteerd	  door	  bedrijfsweten-‐
schappen	  en	  organisatie-‐denkers.	  Ze	  geven	  een	  zeer	  beperkt	  beeld	  van	  mensen.	  Ze	  geven	  te	  
denken	  dat	  veranderen	  op	  zich	  gemanaged	  kan	  worden.	  Je	  kunt	  de	  studie	  management	  van	  
verandering	  studeren	  aan	  bedrijfskunde	  faculteiten.	  Niets	  veranderlijk	  dan	  de	  mens,	  zegt	  het	  
spreekwoord.	  Niets	  zo	  moeilijk	  als	  veranderen	  zegt	  de	  theorie	  van	  management	  van	  veran-‐
dering.	  Je	  “moet”	  toch	  jezelf	  legitimeren	  nietwaar.	  
	  
Er	  worden	  stappenplannen	  bedacht,	  die	  echt	  werken,	  er	  worden	  modellen	  ontwikkeld	  voor	  
bedrijven,	  die	  echter	  zijn	  dan	  de	  wereld	  zelf.	  Er	  worden	  duizenden	  boeken	  over	  leiderschap	  
geschreven	  want	  bedrijven	  hebben	  bazen.	  Die	  “moeten”	  de	  veranderingen	  in	  gang	  zetten.	  
Van	  de	  rivier	  is	  niets	  meer	  over.	  
	  
Mijn	  enige	  advies	  is	  om	  deze	  aberratie	  van	  managentdenkers	  terzijde	  te	  leggen	  en	  de	  flau-‐
wekul	  niet	  eens	  te	  lezen,	  ze	  bieden	  hoop	  waar	  geen	  hoop	  is	  en	  scheppen	  ondanks	  het	  te-‐
genbewijs	  een	  platte	  wereld	  die	  keer	  op	  keer	  door	  de	  werkelijkheid	  wordt	  ingehaald,	  jam-‐
mer	  voor	  de	  werkelijkheid,	  die	  weigert	  zich	  aan	  ons	  aan	  te	  passen.	  
	  
Laten	  we	  denken	  over	  veranderen	  los	  van	  al	  die	  managementtheorieën.	  Terug	  naar	  de	  na-‐
tuur	  en	  haar	  denkers.	  Alles	  stroomt.	  Veel	  beweegt.	  Nog	  meer	  wil	  bewegen.	  Niets	  staat	  stil.	  
We	  zitten	  alleen	  onszelf	  in	  de	  weg,	  we	  maken	  verhalen	  over	  onszelf	  die	  ons	  in	  de	  weg	  zitten.	  
	  



	   13	  

We	  kunnen	  die	  processen	  die	  wellicht	  een	  paradigma	  shift	  in	  werking	  stellen,	  zelf	  een	  hand	  
helpen.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  het	  toenemend	  aantal	  ouderen	  zelf.	  	  
En	  daarbij	  naast	  de	  wetenschap	  als	  kennis	  producerende	  kracht,	  hebben	  we	  kunst.	  Kunst	  
spreekt	  mensen	  aan	  op	  een	  ander	  niveau.	  We	  hebben	  de	  filosofie.	  Filosofie	  als	  ambacht	  om	  
nieuwe	  concepten	  te	  scheppen.	  
	  
De	  agenda	  die	  zich	  aftekent	  en	  die	  een	  breed	  publiek	  aanspreekt	  is	  duidelijk.	  Het	  aanpakken	  
van	  de	  beeldvorming	  en	  het	  aanpakken	  van	  ons	  eigen	  warme	  bad.	  Je	  kunt	  niet	  tegelijkertijd	  
oudere	  mensen	  weer	  uitnodigen	  om	  mens	  te	  worden	  en	  alle	  processen	  van	  hospitalisering	  
en	  opgedrongen	  zorg	  en	  regelneven	  gedoe,	  waar	  wij	  Nederlanders	  zo	  in	  uitblinken,	  in	  stand	  
houden.	  
	  
Als	  eerste	  hebben	  we	  de	  ouderen	  zelf.	  Die	  roeren	  zich	  en	  in	  steeds	  grotere	  getalen.	  In	  2025	  
hebben	  we	  twee	  keer	  zoveel	  75-‐jarigen	  dan	  dat	  we	  nu	  hebben.	  Gaan	  die	  allemaal	  achter	  de	  
geraniums	  zitten	  wachten	  op	  hun	  dood?	  Of	  komt	  er	  een	  kleine	  revolutie	  zoals	  de	  dichter	  zei:	  	  
	  

ik	  draai	  een	  kleine	  revolutie	  af	  
ik	  draai	  een	  kleine	  mooie	  revolutie	  af	  
ik	  ben	  niet	  langer	  van	  land	  
ik	  ben	  weer	  water	  
ik	  draag	  schuimende	  koppen	  op	  mijn	  hoofd	  
ik	  draag	  schietende	  schimmen	  in	  mijn	  hoofd	  
op	  mijn	  rug	  rust	  een	  zeemeermin	  
op	  mijn	  rug	  rust	  de	  wind	  
de	  wind	  en	  de	  zeemeermin	  zingen	  
de	  schuimende	  koppen	  ruisen	  
de	  schietende	  schimmen	  vallen	  
	  	  
ik	  draai	  een	  kleine	  mooie	  ritselende	  revolutie	  af	  
en	  ik	  val	  en	  ik	  ruis	  en	  ik	  zing	  

	  
Een	  beweging	  van	  onderop,	  waarin	  ouderen	  weer	  hun	  plek	  als	  mens	  claimen	  en	  ruimte	  krij-‐
gen	  om	  hun	  levensverhaal	  voort	  te	  zetten.	  Of	  ze	  nou	  slager,	  metselaar	  of	  hoogleraar	  zijn	  
geweest.	  	  
	  
En	  dan	  de	  wetenschap.	  Er	  ligt	  een	  wereld	  open	  die	  tot	  voor	  kort	  niet	  onderzocht	  is:	  hoe	  is	  
het	  om	  oud	  te	  zijn?	  Dat	  soort	  onderzoeken	  komt	  er	  steeds	  meer	  en	  zal	  een	  ongekende	  dy-‐
namiek	  opleveren	  in	  de	  richting	  van	  het	  hele	  menselijke	  leven.	  Autisme	  lijkt	  een	  zegen	  voor	  
de	  oude	  dag.	  Wist	  u	  dat?	  Het	  75	  van	  nu	  is	  het	  55	  van	  100	  jaar	  geleden.	  Het	  bewustzijn	  dat	  
oud	  zijn	  een	  continuïteit	  is,	  verandert	  het	  levensverhaal	  van	  een	  begin	  van	  leren,	  een	  mid-‐
denstuk	  van	  werken	  naar	  een	  eind	  van	  niks	  doen	  en	  van	  sterven,	  naar	  een	  verhaal	  van	  eeu-‐
wig	  leren	  en	  bijdragen	  tot	  de	  dood	  er	  een	  eind	  aan	  maakt.	  	  Weleens	  nagedacht	  over	  het	  feit	  
dat	  ontdekken	  gelijk	  staat	  aan	  veranderen?	  Als	  iets	  eenmaal	  van	  zijn	  bedekking	  is	  ontdaan,	  is	  
het	  nooit	  meer	  zoals	  daarvoor.	  Leven	  is	  voortdurend	  leren	  is	  voortdurend	  ontdekken,	  is	  
voortdurend	  veranderen.	  Bijdragen	  van	  oudere	  mensen	  aan	  het	  maatschappelijk	  debat	  en	  
de	  openbare	  ruimte	  in	  brede	  zin,	  zal	  een	  andere	  maatschappij	  creëren.	  	  
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Wat	  te	  denken	  van	  de	  filosofie?	  De	  filosofie	  heeft	  vele	  verschijningsvormen.	  Het	  geeft	  “ant-‐
woorden”	  op	  vragen	  die	  we	  niet	  kunnen	  beantwoorden,	  zoals	  waar	  komen	  we	  vandaan,	  
waar	  zijn	  we	  nu	  en	  waar	  gaan	  we	  naar	  toe.	  Of	  over	  het	  al	  dan	  niet	  bestaan	  van	  de	  werkelijk-‐
heid.	  
Het	  is	  een	  discipline	  die	  leert	  vragen	  te	  stellen.	  Die	  een	  vorm	  van	  cultuurcommentaar	  produ-‐
ceert	  waar	  beleidsmakers	  en	  mensen	  die	  keuzes	  maken	  wat	  aan	  hebben.	  Filosofie	  kan	  vol-‐
gens	  Deleuze	  en	  Guattari	  bijdragen	  aan	  de	  wereld	  door	  het	  steeds	  opnieuw	  ontwikkelen	  van	  
concepten.	  Die	  concepten	  zijn	  hard	  nodig.	  Stel	  nou	  toch	  eens	  voor	  dat	  ouderen	  mensen	  blij-‐
ken	  te	  zijn.	  Hoe	  ziet	  dan	  het	  concept	  mens	  eruit?	  	  
	  
De	  kunst	  in	  al	  zijn	  uitingen	  en	  vormen	  is	  een	  ingang.	  Niet	  de	  kunst	  van	  het	  type	  behang	  en	  
mooi	  dingetje	  voor	  boven	  de	  bank.	  Of	  kunst	  als	  investering,	  waarbij	  absurde	  bedragen	  bezit	  
opleveren	  en	  aanzien	  en	  aandacht	  bij	  de	  Wereld	  Draait	  Door.	  Dat	  bedoelen	  we	  niet.	  Nog	  
minder	  kunst	  als	  speeltje	  van	  een	  elite	  die	  vooral	  met	  hun	  gebrek	  aan	  kleren	  voor	  de	  keizer	  
bezig	  zijn.	  Kunst	  als	  kennisproducent	  wel	  en	  kunst	  als	  kritiek	  op	  de	  constante	  behoefte	  van	  
een	  deel	  van	  de	  mensheid	  om	  alles	  steeds	  te	  sedimenteren,	  vast	  te	  zetten	  en	  onveranderlijk	  
te	  verklaren.	  
	  
En	  dan	  geen	  domme	  opmerking	  zoals	  we	  steeds	  horen	  dat	  het	  leuk	  is	  voor	  de	  Anna	  Apel-‐
taarten	  van	  Vilans	  van	  deze	  wereld	  om	  een	  cursus	  schilderen	  te	  volgen.	  Wij	  werken	  met	  
kunst	  om	  de	  breuken	  in	  de	  maatschappij	  te	  vergroten.	  Iets	  wat	  in	  het	  verleden	  werkte.	  Kunst	  
als	  middel	  om	  de	  verhalen	  te	  bevragen	  zoals	  Joseph	  Beuys	  dat	  deed	  of	  de	  surrealisten.	  Wat	  
een	  feest	  is	  de	  eerste	  dada	  manifestatie	  geweest.	  Een	  serieuze	  vergadering	  ergens	  in	  de	  ja-‐
ren	  20	  over	  ik	  weet	  niet	  meer	  wat.	  Een	  groep	  mannen	  die	  achter	  in	  de	  zaal	  een	  soort	  hoem-‐
papa	  hoempapa	  scandeerden.	  Kunst	  werkt	  alleen	  als	  het	  schuurt	  en	  verontrust	  en	  verstoort	  
en	  tegelijk	  uitnodigt	  tot	  reflectie.	  Geen	  kunst	  die	  zo	  ver	  afstaat	  van	  mensen	  dat	  ze	  alleen	  
door	  een	  zeer	  klein	  groepje	  gewaardeerd	  wordt.	  Die	  gek	  zijn	  op	  de	  nieuwe	  kleren	  van	  de	  
keizer.	  	  
	  
Dat	  is	  wat	  we	  met	  het	  Festival	  willen	  bereiken.	  Het	  Festival	  is	  zeker	  geen	  punt,	  het	  is	  een	  
komma	  in	  een	  onomkeerbaar	  proces.	  Dat	  we	  heel	  serieus	  hoempa,	  hoempa	  kunnen	  roepen	  
op	  een	  de	  tribune	  vol	  superserieuse	  professionals.	  Dat	  dat	  tot	  een	  totaal	  andere	  manier	  van	  
kijken	  en	  denken	  leidt	  over	  ouder	  zijn	  en	  ouder	  worden	  en	  andere	  arrangementen	  gaan	  or-‐
ganiseren	  samen	  met	  de	  ouderen	  zelf.	  
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Het	  commentaar	  van	  onze	  zoon	  Sét	  (6):	  
	  

	  	  	  	  	   	  


