
Ouderen, dat zijn de anderen 
Huub Buij en (41), een van de 111eest 

vooraan taande p ychogerontologen van 

LVederland en auteur van verscheidene 

boeken over ouderen, over het kli1n1nen 

der jaren en een dreigend generatieconflict. 

\\ c1t1ro1,1 ,/, ,, 11 .:,11 cd 111t·11,,·11 a:,,·hun,::.111� 
111� , 1 t'r /11,n lt·,1111.J ,,1, �•· 011,/a II ordt'11 ·> 
·\ ,.:kn .1,,ll\.ïl'r�n llUJ�r \\llfJl·n n1�1 al-
1.1J...:ling .:-n ,tfh,tnJ..l'11Jl.h.:1d. m.:1 ni.:t
mc·c·r n1èc'k'lkn. ?c•lt, ki N11pd,. lrac11c
' ,'<,ril lier , .m het \lg.:m.:.:n Oud.:ren
,.:rt,,,nJ. h.:l'll g.:.:n p0,111èl tic•c•IJ ,an 
ouJ ,a J,: p,1rlèm.:n1".:rl.1.:nng.:n zei ze 
hcrh,1alJc•hjl.. d.11 hèl ,ucccs , an hnnr 
partij ni.:t ,111.:cn te J,inl.cn '"1' aan ·stoJ..
,,uJc m.:n,en·. maar J,11 juist ,cel ,11nlc. 
jong.: ouJer.:n. jll. z.:lt\ per,onen bene
Jen de· ,e,11g 1aar. op haar partij hadden 
gntemJ. \l,ol ·,10J..oud' ol hoogbejaard 
ieh i, om 11ch ,oor te ,chamcn. Er J..lonk 
Ju1Jd1jJ.. een negatie, e toon tcgeno\'er 
ouJcren in do0r 
Dat ncga11cn: beeld be1m loedt ooJ.. de 
ouJereiï z.:11. \\ 1j denJ..en dat bij ouder 
"orJen het gcheugen achteruit gaat. en 
dat bhjJ..t dan ooJ.. daadwerJ..elijk te ge
bcuren. In cultun:n \\ aar dit niet wordt 
gedacht. bij, oorbeeld de Chinese. scoren 
ouderen beter op geheugentesten. Het
zelfde geldt , oor mcnsen die een wat geï
soleerde po,it1e mnemen, de do\'en bij
rnorbeeld. Zij raken niet ·ge'tndoctri
neerd' door onze opvnllingen over oude
ren en u11 Amerikaans onderzoek blijkt. 
dat ooJ.. ziJ minder lijden aan vergeetach
tigheid. 
�lensen noemen of \Inden zichzelf trou
wens zelden oud. Ik heb meegemaakt dat 
mensen van dik m de tachtig andere be
Jaarden ,oor ·ouwe zakken· uitmaakten. 
Het is zoab Simone de BeaU\ oir zei: ·Ou
deren. dat ziJn de anderen 1· 

Her ouder 11·ordc11 gaaf l'TIJ 011ge111erkr. 
·Ouder "orden \'Oei je meestal niet zelf.
Het zijn de anderen die je er attent op
maken. Zoals wanneer je plotsklaps
merkt. dat anderen je met ·u· en ·meneer'
gaan aan preken. Of als anderen in de
bus of de trein ,oor je opstaan. Of als je
bij terugkeer naar je dorp ontdekt. dat de 
Hoegere kleine kinderen nu 'plotseling'
zelf achter de J..inderwagen lopen. Dan
besef je: ik \\Ord zelf ook oud.'

Als mensen k11m1grepe11 roepassen 0111 
jonger re lijken, bijvoorbeeld door plasri
sche chirurgie of hef dragen van een 1011-
pel. 1vek1 dar vaak de lac/ilus1 of verollf
waardiging. Heef/ 11 een idee waarom? 
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·\\ IJ , 111Jen Jat andere mensen het oud
"orJen moet.:n accepteren. maar \'OOr
ons7ell leggen we ,tid.em andere maat
,t,l\ en aan. Zeil hebben "c altijd c,cuses
,oor 10'11 1-.unstgrecp. �lisschicn heeft
het ooi-. met JaloC11e te maken. Zenuw
arts J.A. Groen zei het al: nlgunst regeert
de wereld. en het ,ou ook in dit geval
goed 1-.unncn Valse concurrcntk? Ja, je
zou het dan kunnen vergelijken mei
sport. Als vijf wielrenners doping gebrui
ken. verplichten 1e anderen hel ook te 
doen. Anders schiet je op de streep te
kort. blijf je achter. 1 lct is dan: allemaal
aan de doping of de plastische chirurgie.
of helemaal niemand.·

'Directeuren en 
managers krijgen 

meestal geen 
maagzweren; ze 

delen ze uit' 

Sommige ouderen ervaren hef oud wor
den als een verlossing. De fe111inis1iscl,e 
schrijl'er Gloria Sreine111 (60), de geronro
/oog Perer Lasle11 (77). en ook schrijver 
Jan de f-larrog (90-plus) zijn bij1•oorbee/d 
blij van seks en romantiek af Ie zijn. Dal 
klink/ nier erg geloofwaardig. 
•Cicero zei het al: wat een godsgeschenk
, an de hoge leeftijd als 7ij ons juist dat
ontneemt wat de grootste ondeugd is van
de jonge jaren. Als mensen in de meno
of penopauze zijn aangeland. voelen ze
zich vaak verlost van iets dat ontzellend
veel energie kost: het gevecht om de an
dere sexe. de drang naar seks. Wat dat
betreft krijgen ze rust. Je hoeft niet meer
te behagen. Je hoeft je niet af te vragen
of je nog aantrekkelijk genoeg bent. Je
hoeft, kortom, niet meer te imponeren.'

De oudere als seksloos iveze11. 
'Dat is een veel verkondigde mythe. Uit 
onderzoek blijkt dat het merendeel van 
de Nederlandse bevolking helemaal niet 
denkt dat ouderen geen seks meer heb
ben. of zouden mogen hebben. En lang 

niet alle ouderen 1ijn bevrijd van het 'juk' 
van de hormonen. Veel oudere mannen 
en vrouwen kunnen en willen, als ze li
chamelijk ge?Ond zijn, nog wel degelijk 
aan seks doen.' 

Lasleu vindt vooral de ,,rijl,eid een groot 
goed. 
·Mensen moeten die vrijheid ook aan
kunnen. Geen verplichtingen meer heb
ben, is een last als je je leven lang niet
hebt kunnen doen wat je eigenlijk wilde.
Dit geldt voor veel ouderen. Velen heb
ben steeds moeten doen wat anderen zei
den en hebben nooit kunnen experimen
teren met vrijheid. Ouderen die nooit de
zin of gelegenheid hebben gehad voor
het ontwikkelen van hobby's worstelen
ook vaak met vrije tijd.'

Werden ouderen vroeger meer gewaar-
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Huib Bw1ssen: 'Als Je voor iemand zorgt, verleng 1e Je leven' 

deerrl in Nederland? 
'Oud is gewaardeerd in culturen waar het 
niveau van kennis stabiel blijft, in niet 
snel evoluerende samenlevingen. Zodra 
de kennis snel veroudert, worden de ou
deren minder hooggeschat. In onze huidi
ge maatschappij veroudert kennis vlugger 
dan ooit tevoren. Het maatschappelijk 
ouder worden. het ouder voelen, neemt 
navenant toe. In de personeelsadverten
ties zie je de leeftijden dalen: vaak mag je 
niet ouder zijn dan veertig of vijfenveer
tig jaar. Voor mensen boven de veertig 
wordt het in de meeste beroepen steeds 
moeilijker om werk Ie vinden. Dat hangt 
samen met de snelle veroudering van 
kennis.' 

Maar worden ive wel échf ouder? Harry 
Mulisch propageert de rheorie van de ab
solute leefrijd. Die leeftijd hou je je hele Ie-
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ven en duid1 je manier van denken aan, 
hoe je in her leven staar. /lij kent pubers 
van vijfenzestig. Zelf is hij nog steeds zes
fien. 
'Volgens de psycho-gerontologischc 
theorie kan het kloppen. Er wordt wel 
gesteld dat karaktertrekken van mensen 
hun hele leven lang grotendeels hetzelfde 
blijven. Een paar eigenschappen veran
deren wat: ze verhevigen of ze verminde
ren iets. Zo neemt bijvoorbeeld de agres
sie met het ouder worden af. Mede daar
door zie je zelden oudere criminelen. 

Wat de veranderingen betreft, is er een 
belangrijk verschil tussen man en vrouw. 
Mannen zijn in hun eerste levenshelft 
vooral op zichzelf gericht, op hun eigen 
prestaties. Vrouwen richten zich daaren
tegen in hun eerste levenshelfl op de an
der, zij willen juist verbondenheid. In de 

1.,tei. kH11,hdl1, IL'f 111.1.11 111111.J hel �111 
CIIIIJlll�,!,IC J,1.11, /IC Jt.' CL'II 1.iM:h1111111i: 
/\1, de l.111dt:rc11 hel hui Uli 11111 u111Jd. 
J..c·11 ,n:l 11uu11cn 11L111, ll, cn Jc11lc11 hé, 
1� hl.'n l'I 111)� 1111v 1 Vuu, ht:n 1, hel v,1.11 
een hHrd )!dil� ,il ,c d,1n V111J1 l,un 111.111 
rnuclcn 111rµcn 
111d1 11c JL 011� dat , cel 111,,nncn 111cc11, 
de Hndcr onlLlcl-.1-.en en meer ,dl Je ,urg 
ll'I h,1nd nemen Do11 " voor hun p,1rJ11cr 
,111nl1cl-.l-.chJk. maar ou� gued vuur hc·n 
,ell wunl munncn die gaan ,urgcn m11� 
de ,org niet Ic 1wuar wurdt leven ovt:1 
het ulgcmccn 1c1, l11nger 

l',m/1111; 
'Op het mumenl dui JIJ vuur icmHnd !(i1,1I 
,urgen, ol ,cll, al, Je kiJl-.1 na11r 1cm,1nd 
die ,orgt, werk1 Je 1mmuun,y,tccm heter 
Daar is ontlcr,uck nuur gedaan Weten 
,clrnppcr, h.:Jcn ,1 udenten h11vuurhccld 
l1lmp1e, hek11kcn, waurop Mlll:de1 1 e1c,11 
llilll hel werk is. Nu alloup wcrJ b1J hen 
een \IIJl,!111)!, van 1mmunoglohul1nc /\ con 
ccntraJic, j!ccun,tnlccrd /\1, Je rcj!el111,1 
11g voor iemand 1org1, vcrlcnµ Je JC lcvcn 
1 let lcj,\cntlccl, j,\Cncht 111n up Jetelt, een 
ej,\occntmche houd1nl,\, verkort het leven 
Ook rcln11cs werken levcnwcrlcngend 
goede contuclcn kunnen een men, door 
tic moeilijke periode, v,111 111n leven hel 
pen. 1 let i, mijn overtuil,\1111,\, dal mannen 
gemiddeld korter lewn dan vrouwen, 
omdat ,e minder ,urgcn en minder 1nvc, 
teren in rel1111e,.' 

D111 zij11 roei, 1111'1 de t'IUJ.:l' red1•11,•11l 
'Nee, maur wel heel belangriJke. Vrou 
wen worden ook ouder, omdu1 ,e j,\emid 

Ouderen die 'de jeugd 
van tegenwoordig' 

vervloeken, bedoelen 
meestal hun eigen 

kinderen 

<leid minder vet en meer groentes eten. 
Vrouwen eten überhaupt minder en ook 
dat werkt levensverlengend. Gerontolo
gen hebben dal ontdekt door met ratten 
en muizen te experimenteren: ratten die 
zoveel mogen eten als ze willen, leven 
half zo kort als rallen die op rantsoen 
worden gezet. Naarmate men minder eet, 
LO luidt de theorie, produceert het li
chaam ook minder afvalstoffen die het 
lijf kunnen vergiftigen. 
Oudere vrouwen van nu hebben ook 
minder last gehad van stress dan mannen. 
Ze hebben vaak als huisvrouw hun leven 
grotendeels zelf ingericht en hun eigen 
agenda bepaald. Stress wordt niet zozeer 
veroorzaakt door werkdruk, alswel door 
de geringe mate waarin men controle 
heeft over het eigen bestaan. Directeuren 
en managers krijgen meestal geen maag
zweren; ze delen ze uit. Dat vrouwen nu 
meer buitenshuis gaan werken, zal hun 
levensverwachting negatief beïnvloeden. 

War voor ouderen hebben ive, generalise
reml gesproke11, in Nederland? 
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''\,•Jaland hn Il \\1t.1hch11nl11is d.: n11:,·,1 
,..in,,\\ u,1,· uud.:r.:n 1,111 1 UI ,1p.1, Uh.' 
11d1, n,·1 ui, ,•ld.:r, ,1-.•11.:,·n,, gl'm1dJ.:ld 
1t1·n , qltt1.:n 1,1.u ll'n1t,:r , l\t.'h..•n d.,n "'·" 
d.1.1d1-.·rl.d11!- 111n \lnk duur d.11 z.:11 
,1..·rt\.·lt'1JL" lh .. ·hht..·n \\l.� ,Il, t'lll�l.' 1n lUll'• 
p.1 e.:n gr,>IL' ,1ud.:r,·np.ir111 r,•lh 111 
\ma1is.1 1-.:nn,·n ,,. d.11 n1.:1 D.11 1.:llhl' 

"lhlt' ,lt nu l.·c..•nn1.wl rn tHl/\.' , ,,ll,ü.trd

/,, 11,irdcn l\,·dl'rl,111d,c "'ld,lll'n h,·1 Cl' 
mcnl ,.rn lk ,a,u l!c.."Ot)t'n1J ,.rn,,t.:ï!t' 
hun 1mpn•11,,1111: 1  ,·rmüg.:n \nde•r.: "�' 
J,11.:n 11 .1d11.:n up h,·, l'kn. maar de• '" 
d.:rl.111dcr J!,i.11 1.:h r.:gdl'n. g.:loull 111 
11..:h,..:II .:n ,lcnl-1 1.:h u.111 d.: 11 l'rdd ll' 
1-unn..-n I a,111d.:r.:n · 

l ht·111 111t'I :o '11 roonw11tlc·1 \'llll tl,e 011 
d,·1,·11p11r1111·11 
· .:.: Ca1c·gnrn.1I de•nl,,.:n i, n1.:1 1n hel h.:-
1.111!!, , iln dl' uu,kre I ki k 1  l'rl slnJJ op
IU"l'n J.: g.:nl'rnli.:, .:n d1.: 1 illl altijd 111 
h.:1 naJc.:I uit , an de oud.:n: Jongeren 
, mJl'n h.:1 pr.:t11g ,,m Ic 1-nnlsls.:n legen 
ouJ.:rcn. Dal i, eo.:J , oor h.:1 , oh, n,,cn 
11 orden .:n dat1r l11dcn ,c n1l't on Jer. Ou
Llc:r.:n J1.: t.:ruglsnolslscn. lsri 1gcn hel 
mocd1JI,,: ZIJ hebben Yooral gc1m·cstccrd 
111 c.:n nalatenschap. 111 JOngen:n. Dat 
1Jcc gccf1 hun gcmocd,ru,t \ oor die 
groep is het p11nliJI,, en , ern arr.:nd om 
met Jongeren rune Ic maken. 
Oudcr.:n tlic 11cl 1-unn.:n 1-nolslscn legen 
iong.:rcn 111n 1c 1.:rd.:lcn in 1 11cc cn1ego
ric.:n: ouJ.:rcn zonder k1ndèn:n en oudc
r.:n die g.:cn goctlc hantl met hun 1-indc
rcn hebben. I Ict 1, m1Jn cr 1 anng. dat ou
tleren tlic tic 'Jeugd ,an tegenwoordig' 
1·cr1 loeken u1tcintlelijk mc.:stnl hun ei
gen kinderen bedoelen. 
De meesle ouden:n , inden hèl du, ver11c
lcnd om Ic s1riJdcn met jongc:ren. Kindc
rc:n tlur1 en tegen ouder, ook niks te zeg
g.:n, mnar omgc:lscerd i, dat lang niet het 
geval. Oudaen hebben immers meer tè 
, erliczcn. Ouderen hebben ge1nves1e.:rd 
111 Jongeren en willen hen niet l,,.wij1 ra
l-én. De ceNcn 11Jn daarom geneigd ver
�chillen ,·an mening te minimaliseren. 
Dal wordt de grm•raf/0111,/ .,take theory 
genoemd.' 

Toch drl'igt er ec11 ge11erntiecu11f/ic1. \Vc 
/e1·1·11 m e1·11 1·crgn1:i11gs,1na1 11rnks :ij11 
er 11• ll'ei11ig jo11gcn•11 0111 de last l'OII die 
vergr i1:i11g Il' drage11. Ziet II l'l'II opfos-
1i11g? 
'l lel is onmogelijk dat de krimpende 
groep jongeren de koslen gaat dragen 
voor die enorm groeiende groep oude
ren. de straks gepensioneerde babyboom
ers; de jongere generatie kan dat niet al
leen nf. Gclukl,,ig zijn er erg veel vitale 
ouderen. Die 10uden de minder vitale 
ouderen een handje moelen helpen. Ze 
zouden gedurende een aantal jaren van 
hun vi1ale le,en een verplichl aantal uren 
in de zorg voor ouderen moelen sloppen. 
Dut is ook in hun eigen belang: zorgen 
werkt niet alleen levensverlengend, maar 
het geeft mensen tevens structuur en 
richting aan hun leven. Bovendien zullen 
zij later zelf zorg nodig hebben die moet 
komen van andere vitalen. Daar komt 
nog bij, dal het een generatiestrijd zal 
helpen voorkomen. 
In Breda kennen wij inmiddels het feno
meen ·gezondheidsbezoeken'. Hiervoor 
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,pc·u.i.il ).?l'l1.1111J,· uud.:r.:n h,·1<1ckcn ,<11 
k�,1 uuJ,·1 l'll en �'-'' L n hun �.u11ndhl'1d, 
111" D.11 ).?ddl pnm,1 llu,k1.:n he').?11Jpt:n 
dls,i.1r hl't.:r .:n 1ullrhcht1nµ tl,,,11 een uu 
Ut:ll' 1\ u,1!- �uni ll\llf lll'I 1L·llrc·s1ll'll \ill1 
,k hL·1ud11c· uutl.:re•. Die· 11e·I tl.il 1c n1e·I 
ionµ hücll h: 11111 ,,m 11 .it Ic 1-unn<-'n. 
1 e•n untl,·r hL·l.ingr11k punl " hl'I lcrug 
dr1nµL·n ,an tic lsu,11.'n 111 til' g.:,nntlhc1tl, 
,urg. De nu:tlhd1c ".:1cn,ch,1p , o<-'gl r.: 
l.illl'I 11l'1111µ g<-'tunJe 1arl.'n ,wn ouJ<.'rl' 
ll'll'n, 1,1e· ... 11- 1a11r tlat nllll.'IJ.lillll µl'\\On 
lll'n \\ ordi, hl',t,lill , our 111 c'eLkrtlc Je·l'i 
Uil ungc/lrnJhe•1tl, Uli ,ulsk.:kn. i-11 ui-Is.: 
kn l.'n iiJLkn. Dut 1, J.,n til' , ern orvl'n 
he1tl 11111 dl' medische 11e1e•n,chap. Lcn 
, an tic lrnoftil r.igen , un til' ttll.'kom,1 is 
tl.ia rom , oor miJ gaan "" tiaar mee 
Jour·•· 

11,·,'}i 11 110g ,.,.,, 1uh•ie1 111111 de 11i1'1111·1· rc
g1·r111g? 
'/\1, de pol111c1 1ch 11dlcn tlo.:n aan de 1n
komcn,pos1lll' , an de s1l'etl, grotl.'r wor
tlentk groep 11clgcs1cldc oudaen. tlan 
moelen ,e dal 1111 doen. In de 1ockom,t 
\\ortlt dat steeds mociliJl-.cr, omtla1 hun 
pohliekc mnch1. de macht van hel gc1nl, 
nog 7al vcrtlubhelen. In 2011 worden de 
ec.:r,te bah1'lwo111l'n , 1Jfen,c,11g . .:nl,,elc 
inren ln1er is een lswnr1 van tic l'ol11u\\en 

'De strijd tussen 
de generaties valt 

altijd in /zet nadeel uit 
van de oudere' 

bevolking 'senior'. Eenderdc vnn alle 
l,,1esgerech11gdcn 1s don 65-plus! Je moel 
danrnaasl rekening houden met 55-plus
scrs, die, net als bij de afgelopen vcrk1c-
1ingen, ook op ouderenparlijcn stemmen. 
Bovendien: de babvboo111a.1 tlie over 1e-
1 cntien jaar vijfcnieslig worden, zijn mis

schien nog wel 1elföewuster dan de huidi
ge ouderc:n. Ze hebben in hun jonge jn
rcn op de barricades gestnun. 'le kennen 
de kracht van hel protest, de demonslrn
tic en de lobby. En ze weten zich Ic orga
niseren. 
Ik ben niet tegen een goed inkomen voor 
ouderen, maar ik vind niet dal Le recht 
hebben op een voorkeursbehandeling. 
Als wao'crs. bijslandsmocders en gehnn
dicaplen moeten inleveren, moeten ,ij 
dal ook. Zeer ,ckcr de rijkere ouderen. 
En het punt is: onder ouderen vind je re
latief de meeste miljonairs, maar ook de 
meeste mensen die leven van een mini
mumuitkering. Er is geen leeftijdsklasse 
waar de sociaal-economische verschillen 
zo groot zijn. Daarom moeten die rijke 
ouderen wat inleveren. Noem het een 
vorm van solidariteit binnen de genera
tie. En ook daarom pleit ik voor onder
linge zorg en mantelzorg van ouderen on
der elkaar: de vitalen helpen de minder 
vitalen.' 

Frans Willem de Zoete 

Doeken ,an lluub lluijssen: Ideeën over ouderen, fei
ten tegenover lll) lhcn (1983); Dementie, een 1m1kti
schc hundrciking voor de omgung met Alzhcimcr-1ln
tiëntcn (1991); Hulpverlening aun 1orgende rumilielc
dcn (1993)j Als je beroep een nnchtmcrric wordt (in 
druk). 
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