
Ouderen en welzijn 
Antropologische vragen en opmerkingen 

Sjaak van der Geest 

In deze voorbeschouwing op een symposium wordt gepleit voor een antropologische bijdrage 

aan de sociale en psychogerontologie. Nadruk wordt gelegd op het kwalitatieve karakter en het 
vergelijkend perspectief van een antropologie van ouderen. 

Op 13 december van ditjaar organiseren de redactie van Medische Antropologie en de 
vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam 
een symposium over 'Ouderen en Welzijn' (zie p. 200, rubriek Berichten). Deze korte 
beschouwing wil een 'voorzet' geven voor genoemd symposium. 

Een antropologie van ouderen? 

De relatie tussen antropologie en ouderen is, op zijn zachtst gezegd, ve1warrend. Ener
zijds kan men stellen dat antropologen altijd iets met ouderen.'gehad' hebben, ander
zijds blijkt dat het oud-zijn zelf nauwelijks als onderzoeksthema aan bod komt in de 
antropologie, althans, bij Nederlandse antropologen. 

Dat antropologen vooral met ouderen omgingen, en -gaan, is begrijpelijk. Zij zijn 
geïnteresseerd in cultuur en in de meeste samenlevingen zijn de ouderen de bewaarders 
en bewakers van de traditie. Zij zijn daarom ook voor-de-hand-liggende sleutelinfor
manten. Vanaf de jaren twintig tot ongeveer 1970 waren antropologen niet zozeer geïn
teresseerd in hoe mensen in andere culturen (voor de eigen cultuur had men toen nau
welijks belangstelling) feitelijk leefden, maar meer in hoe hun leven eruit zag vóór het 
op zijn kop werd gezet door de komst van Europese bestuurders, soldaten, handelaars 
en missionarissen. In de meeste etnografieën van die tijd treft men weinig, slechts ter
loopse verwijzingen naar de koloniale realiteit en andere vormen van maatschappelijke 
verandering. Het structureel functionalisme dat toen in zwang was inspireerde antro
pologen tot het schrijven van verhandelingen over maatschappijen die 'harmonisch' 
functioneerden en dat kwam vaak neer op: maatschappijen die niet meer bestonden, 
tenzij in de hoofden van de ouderen die romantiseerden over vroeger. Koloniaal bestuur, 
handel, missie, enzovoort waren 'ordeverstoorders' en werden over het hoofd gezien. 
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Kuper (1975: 146) zag het functionalisme als een "implicit refusal to deal with the latent 
colonial reality in a historical perspective." 

Er was ook een psychologische reden om geen aandacht te besteden aan recente 
veranderingen, die veelal een vonn van 'vef\.Vestersing' inhielden. Antropologie was 
de studie van andere culturen. Afreizen naar vreemde culturen om daar vertrouwde ver· 
schijnsolen te bestuderen, een school, een winkel, een fabriek of een kerkdienst, werd 
als een tegenstrijdigheid gezien. Het ging immers om de 'autochtone' cultuur en daar
voor moest men bij de ouderen zijn. 

En ten derde waren het vaak ook de ouderen die het gezag voerden. Men kon, in 
letterlijke zin, niet om hen heen. Zonder hun toestemming kon men geen onderzoek 
doen. 

Het gevolg was dat het meeste antropologische werk uit die periode een uitgespro
ken 'gerontocratisch' perspectief had, zonder dat het oud-zijn zelf geëxpliciteerd werd. 
Het enige dat wel uitgebreid aandacht kreeg was het principe van gerontocratie zelf, 
aangezien dit beschouwd werd als een interessant autochtoon verschijnsel, afwijkend 
van wat men thuis gewend was. Nauw daarmee verwant waren exotische verschijnselen 
als leeftijd-groepen (age sets) en geheime genootschappen waar ouderen de scepter 
zwaaiden. 1 

De onzichtbare hand van ouderen in hun geschriften maakte antropologen, die in 
hun eigen maatschappij vaak kritisch en 'progressief waren, tot conservatieven in den 
vreemde. Zij beschreven en bestendigden de ideeën over een teloor gegane cultuur als 
een nog bestaande werkelijkheid. 

De twee belangrijkste veranderingen in de antropologie van de afgelopen 25 jaar 
kunnen beide als de-exotisering beschouwd worden. In de eerste plaats kreeg men -
onder invloed van (neo)marxistische en transactionalistische tendenzen -meer oog 
voor sociale en culturele verandering in andere culturen. 1n de tweede plaats kwam de 
antropologie thuis en werd de eigen cultuur als een (ascinerend terrein van onderzoek 
ontdekt. De vraag is echter of die ontwikkeling ook geleid heeft tot een ontdekking van 
ouderen als mensen die een specifieke plaats innemen in de cultuur. Overigens een plaats 
die aan grote veranderingen onderhevig is. 

Sprekend over de antropologie in het algemeen kan men inderdaad een langzaam 
groeiende belangstelling voor ouderen waarnemen, hoewel Amos en Harreil in 1981 
nog klaagden over een massale vernaarlozing van ouderen door antropologen. Met name 
in de Verenigde Staten en Engeland hebben antropologen ouderdom tot thema van on
derzoek gekozen.2 Het lijkt echter alsof deze ontwikkeling aan Nederlandse antropolo
gen voorbij is gegaan. Noch in studies over andere culturen, noch in die over de eigen 
samenleving hebben Nederlandse antropologen aandacht besteed aan de culturele en 
sociale aspecten van ouderdom. Deze lacune kan zeker niet geweten worden aan een 
gebrek aan sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor ouderen. Ik zal echter geen 
poging doen een verklaring te geven voor de afwezigheid van antropologen in geron
tologisch onderzoek en slechts mijn blik vooruit richten: welke bijdrage kan er op dit 
terrein van antropologen worden vernacht? Maar eerst geef ik een kort overzicht van 
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar ouderen dat wel in Nederland wordt 
verricht.3 

!86 MEDISCHEANTROPOLOGIE 8 (!). 1996 



Onderzoek in Nederland' 

De produktie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek onder ouderen in Nederland is 
indrukwekkend. Het meeste onderzoek valt binnen het ambitieuze Nestor programma 
dat in 1988 van start ging op initiatiefvan het toenmalige Ministerie WVC, en in 1997 
zal worden afgesloten. Het doel van dit programma was het ouderenonderzoek hechter 
te verankeren in de bestaande structuur van wetenschappelijk onderzoek. Met dat doel 
voor ogen werden zeven universitaire centra geselecteerd voor het uitvoeren van het 
onderzoeksprogramma. Het Instituut voor Epidemiologie van de ErasmusUniversiteit 
te Rotterdam, met ongeveer vijftig onderzoekers en zestien promovendi, richtte zich in 
het bijzonder op gezondheidsproblemen van ouderen. 

De vakgroep Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amster
dam deed, in samenwerking met twee andere instituten, vooral onderzoek naar de levens
omstandigheden en sociale netwerken van ouderen. Het huidige programma is getiteld: 
"Ouder worden, zelfstandigheid en welbevinden". Het behoud van zelfstandigheid in 
het proces van ouder worden staat in veel van het onderzoek centraal (Deeg et al. 1993, 
Sociologie en Sociale Gerontologie 1995). 

De vá.kgroep Psychiatrie en Neuropsychologie en de vakgroep Neuropsychologie 
en Gerontologie van de Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht, zijn het derde centrum 
dat participeert in Nestor. Hun onderzoek houdt zich vooral bezig met geheugenstoor
nissen bij ouderen. Het vierde onderzoeksinstituut is het Noordelijk Centrum voor Ge
zondheidsvraagstukken van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun onderzoek richt zich 
vooral op 'functionele status' en zorgbehoefte. Met functionele status wordt bedoeld 
het vermogen om fysieke en sociale vaardigheden te benutten. Doelstelling van het on
derzoek is na te gaan hoe psychosociale factoren zoals leefstijl en gedrag, 'functionele 
status', welbevinden en houding ten aanzien van zorg beïnvloeden. 

De vakgroep Economische Vakken van de Universiteit van Leiden doet onderzoek 
naar diverse economische aspecten van ouder worden. Het CentrUm voor Verouderings
onderzoek van TNO, de zesde deelnemer aan Nestor, doet epidemiologisch onderzoek 
naar de invloed van vasculaire, trombogene en metabolische factoren op het ontstaan 
van dementie. De afdeling Geriatrie van het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, ten
slotte, doet onderzoek naar ziektes en stoornissen bij oude mensen om te komen tot 
verbetering van diagnostiek en zorg bij geriatrische patiënten. Ook hier is behoud van 
zelfstandigheid de onderliggende doelstelling. 

Buiten deze zeven centra wordt nog door vele andere instanties onderzoek venicht 
naar de-, meest uiteenlopende aspecten van veroudering. In een overzicht van onder
zoeksptojecten die vanjuni 1992 tot december 1994 onder ouderen werden uitgevoerd 
(Swidoc/NIG 1995), worden precies honderd instanties opgesomd en ruim 300 onder
zoeksprojecten. 

Bijna al dit onderzoek heeft een uitgesproken kwantitatief karakter en is georiën
teerd op medische of beleidsproblemen ten aanzien van ouderen. Ook waar onderzoek 
zich richt op processen van betekenisgeving, zoals in het geval van de Nijmeegse vak
groep Psychogerontologie (zie Dittman-Kohli 1994) is dit kwantitatief en 'etic' van aard. 
Participerend-observerend onderzoek naar de ervaringen en gevoelens van ouderen, van 
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binnenuit en stem gevend aan de betrokkenen zelf, is betrekkelijk zeldzaam in de stroom 
van publikaties over ouderen. 5 

In een kritische beschouwing stelt Baars (1995) dat het Nestor programma bijna 
uitsluitend onderzoek heeft geproduceerd dat ten dienste staat van beleid (lees: bezuini
ging op ouderenzorg), waarbij onvoldoende aandacht wordt besteed aan de maatschap
pelijke context van ouderen en aan de visie van ouderen zelf op hun situatie. Geronto
logie als wetenschappelijke discipline lijkt nog onvoldoende op eigen benen te staan en 
in het onderzoek te zeer afhankelijk te zijn van haar geldschieter(s). Deze kritiek gaat 
waarschijnlijk ook op voor het overgrote deel van het onderzoek dat buiten Nestor valt. 

Een pleidooi voor een antropologie van ouderen 

In minstens drie opzichten kan de antropologie een specifieke bijdrage leveren aan de 
studie naar ouderen: 1. haar nadruk op kwalitatieve methoden zou een verrijking kunnen 
betekenen voor het overwegend kwantitatieve karakter van het huidige onderzoek onder 
ouderen; 2. haar intercultureel vergelijkend perspectief biedt de mogelijkheid tot een 
kritisch commentaar op cultureel verankerde ideeën en praktijken van en over ouderen, 
zowel in de eigen samenleving als daarbuiten; 3. door haar open methoden van onder
zoek kan de antropologie geattendeerd worden op belangrijke nieuwe vragen en the
ma's in het leven van ouderen. 

Antropologen hebben allerlei termen tot hun beschikking om hun benadering te 
contrasteren met die van andere sociale wetenschappers. De bekendste is 'begrijpen' 
of Verstehen tegenover 'verklaren'. Geertz (1983: 56-57) geeft de volgende opsom
ming: 'van binnenuit' tegenover 'van buitenaf, 'eerste persoon' (de informant zelfaan 
het woord) tegenover 'derde persoon', 'fenomenologisch' tegenover 'objectiverend', 
'cognitief tegenover 'gedrags-', 'emic' tegenover 'etic', en tenslotte: 'experience-near' te
gen- over 'experience-distant'. Alle tennen hebben eén chauvinistische, zelfs een arro
gante klank, en het mag betwijfeld worden of niet-antropologische collega's in de so
ciale wetenschappen zich herkennen in de contrasterende termen. Ik venvacht dat velen 
van hen deze kwalificaties als uitingen van antropologisch etnocentrisme zullen afwij
zen. Ik wil me echter concentreren op de kwalificaties die antropologen op zichzelf 
toepassen. Ik heb ze reeds chauvinistisch en arrogant genoemd, maar ik zou ze hier als 
ambities willen beschouwen. Zij vannen de wens van iedere antropoloog die veldwerk 
doet en voor wie Malinowski's gevleugeld woord "to grasp the native's poinf' nog 
steeds een bron van inspiratie is. Het is ongetwijfeld waar: antropologen willen degenen 
bij wie ze hun onderzoek verrichten van binnenuit begrijpen en zich in hun positie ver
plaatsen. Het is om nogmaals met Geertz (1983: 70)te spreken "like grasping a proverb, 
catching an allusion, seeing a joke ... reading a poem." 

De weg naar deze ambitie is de welhaast mythische methode van participerende 
observatie, volgens velen een contradictio in terminis, volgens Favret-Saada (1990) een 
oxymoron, een hete ijsco, kortom een methode waar velen zich op beroemen maar die 
hoogst zelden gerealiseerd wordt. Als het zo moeilijk is zich daadwerkelijk te verplaat
sen in de ideeën en, voegt Geertz eraan toe, de gevoelens van culturele anderen, kan er 
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dan geen uitzondering gemaakt worden voor ouderen? Ouderen, zo zou men kunnen 
stellen, vannen de toekomstige werkelijkheid van jongeren. Wie over ouderdom praat, 
praat over zichzelf in een nabije of meer verwijderde toekomst. 

Mijn indruk is dat deze- schijnbaar gemakkelijker- weg zelden door aniroplogen 
gekozen wordt. Zij trekken rond met nomaden, gaan op jacht met pygmeeën, dalen met 
mijnwerkers de schacht in en laten zich opsluiten in nonnenkloosters en psychiatrische 
inrichtingen, maar oud zijn met de ouderen lijkt te veel gevraagd. Zij willen alleen er
varingen delen van hen met wie ze nooit één zullen worden. De 'experience' mag blijk
baar niet te 'near' worden. Het moet een spel blijven. Eén worden met ouderen lijkt de 
antropoloog afte schrikken, althans de antropoloog 'behept' met een cultuur die ouder
dom als een onwenselijke toestand ziet, aftakeling, roemloos einde.' 

Zich verplaatsen in de leef-, denk- en gevoelswereld van ouderen confronteert de 
antropoloog met een toekomst die hij misschien niet wenst te zien. De attractie en fas
cinatie die hij voelt ten aanzien van culturele anderen -kameeldrijvers of kanovaarders, 
monniken of marktvrouwen, glazenwassers of goochelaars -ontbreekt in de ontmoe
ting met ouderen. De oude mens mist de exotiek van het totaal andere en schrikt af door 
zijn te grote realiteit. Met ouderdom en dood, is de oude mens zelf een taboe geworden7 

De verwachting dat deze afkeer plaats zal maken voor acceptatie als de antropoloog 
zelf ouder is geworden wordt niet bevestigd. Blacking (1990) is een uitzondering, in 
dubbel opzicht, omdat hij over zijn eigen ouderdom schrijft en omdat hij 'oud' ziet als 
groei en verdieping in het begrijpen van anderen. Zijn eigen fysieke en geestelijke ver
anderingen hebben hem dichter gebracht bij het onderwerp waarover hij schrijft: "grow
ing old gracefully". Maar zoals ik al zei, hij is een uitzondering." De oudere antropolo
gen delen de preoccupaties van de jongere generatie en keren zich af van de ouderdom. 
Zoals oude mensen blijven mijmeren en romantiseren over vroeger, hun jonge jaren, 
zo blijven oude antropologen herinneringen putten uit het veldwerk van hun jeugd. Het 
'jarisme' (leeftijdsdiscriminatie, ageism) is door hen geïntern&liseerd. 

Door participerende observatie onder ouderen een taboe te noemen hoop ik echter 
vakgenoten te prikkelen, want niets is aantrekkelijker voor een antropoloog dan een 
taboe. Ik voorzie een groeiende belangstelling voor de antropologie van ouderen in de 
nabije toekomst. Dit zal er hopelijk toe leiden dat de visie van de ouderen zelf duidelijker 
meeklinkt in discussies over centrale begrippen als zelfstandigheid en afhankelijkheid, 
privacy en gezelschap, emotie en herinnering, welbevinden en eenzaamheid. 

Het vergelijkend perspectief dat inherent is aan antropologische reflectie kan een 
dimensie toevoegen aan het onderzoek dat tot nu toe wordt gedaan naar sociale, cultu
rele en psychologische effecten van oud-worden. Ik kan dat niet beter doen dan aan de 
hand van enkele voorbeelden. 

Een van de interessantste experimenten in de Nederlandse culturele antropologie 
vond tien jaar geleden plaats, toen drie Indiase antropologen' in Nederland onderzoek 
kwamen doen naar het leven van oude mensen. Een van hen vestigde zich in een plat
telandsgemeente, een in een bejaardenhuis en een in een verpleegtehuis. De titel van 
hun gezamenlijke project, "The welfare state ftom the outside", verraadde de intentie 
van de initiatiefnemers: een spiegeling van Aziatische en Nederlandse vooronderstel
lingen omtrent ouderdom. 
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Van der Veen (1995), zelf een van de initiatiefnemers, merkt op dat het onderzoek 
van de Indiase antropologen een treffend verschil in visie op een waardering van pri
vacy, afhankelijkheid en reciprociteit aan het licht bracht. De onderzoeker in het be
jaardenhuis geloofde er aanvankelijkgeen woord van toen de 'bejaarden' hem vertelden 
datzij liever in het bejaardenhuis woonden dan bij hun kinderen. Langzamerhand drong 
het echter tot hem door dat ze het meenden. Ondanks diverse nadelen was het bejaar
denhuis voor hen het aantrekkelijkste alternatief, omdat zij niet afhankelijk wilden zijn 
van hun kinderen. Wat in India vanzelfsprekend en 'correct' en weldadig was (afhan
kelijk zijn van je kinderen), werd in Nederland angstvallig venneden. Ouderen wilden 
zelfstandig zijn -een tenn die ook hoog in het vaandel van de beleidsmakers stond -
en hun kinderen "niet tot last" zijn." De nadruk op 'zelfstandigheid' (of 'autonomie') 
klonk luider naarmate de bejaarde meer van anderen afhankelijk werd. Die tegenstrij
digheid werd eenvoudig opgelost door een verzakelijking van de noodzakelijke zorg. 
Afhankelijkheid van de zorg van betaalde krachten wordt niet als afhankelijkheid er
varen. 'Men' betaalt er immers voor. De betaling voorkomt een afhankelijkheidsrelatie, 
zoals de reparatie van de verwarming door een monteur die betaald wordt ook geen 
afhankelijkheid schept. Zorg door eigen kinderen zou wel het gevoel van afhankelijk
heid oproepen, vandaar dat men die trachtte te vennijden. Men kreeg graag bezoek van 
kinderen, maar iedere suggestie dat dit bezoek een vom1 van 1Zorg' was, werd vem1eden. 
Dat zou de autonomie immers in gevaar brengen. Een vergelijking van de context van 
familieleven en oud-worden in India en in Nederland -en Van der Veen (z.d.) gaat daar 
in een andere beschouwing verder op in- maakt duidelijk waarom in Nederland niet 
kan wat in India vanzelfsprekend is. 

Ook tijdens mijn eigen onderzoek in een dorp in Ghana realiseerde ik mij hoe am
bigue 'afhankelijkheid' was. De bejaarde succesvolle zakenman beroemde zich op zijn 
afhankelijkheid. Hij toonde mij trots zijn kleren, sandalen, horloge en allerlei voorwer
pen in zijn huis met de mededeling dat alles afkomstig was van zijn kinderen. Zij zorg
den voor hem. Hij hoefde niets meer te doen. Hun zorg was geen pijnlijke afhankelijk
heid maar een bewijs dat hij een geslaagd en gerespecteerd man was. Hun zorg vonnde 
de bekroning van zijn leven en strekte hem tot eer. 

Maar voor de blinde man wiens leven minder succesvol was verlopen, die niet in 
staat was geweest zijn kinderen naar school te sturen en door velen beschouwd werd 
als een nietsnut, was de afhankelijkheid of eigenlijk de aanwezigheid van hulp een pijn
lijke zaak. Het feit dat zijn beide zonen, die honderd meter verderop woonden, hem 
nooit een cent gaven, en al maanden geen voet over de drempel hadden gezet, demon
streerde de mislukking van zijn leven. In deze gemeenschap gold dat hoe meer men 
ontving van kinderen en verwanten, hoe meer men werd geprezen en bewonderd. 11 

Hockey en Jam es (I 993) beschrijven de infantilisering van ouderen in de westerse 
maatschappij. Het hulpeloze kind dat niets weet en niets kan, wordt in toenemende mate 
het metaforisch referentiepunt waannee men ouderen die afhankelijk worden, aanduidt, 
waardeert en tegemoet treedt. Zorg voor een oud persoon, rijp aan ervaring, lijkt cultu
reel niet te kloppen. Pas nadat de ouder tot een kind is getransformeerd weet de zorg
verlener zich een houding te geven, woorden te vinden, gebaren te maken. Het proces 
voltrekt zich doorgaans geleidelijk en onbewust. 
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Ook hier leve1t vergelijkend onderzoek nieuwe inzichten op. Hockey en James ge
ven zelf in hun boek diverse voorbeelden van culturen waar geen sprake is van infan
tilisering en ook mijn eigen onderzoek in Ghana toont een geheel ander beeld van de 
oudere. In gesprekken met zowel ouderen als jongeren wordt juist benadrukt dat de 
oude mens het tegenovergestelde is van een kind. Een kind is onwetend, onervaren, 
onnadenkend, zonder zelfbeheersing. Het praat te veel en te shel en luistert naar rod
delpraatjes, het kan zich niet concentreren en denkt alleen aan zichzelf. De ouder (opa
nyin) daarentegen is wijs en vol levenservaring. Hij heeft geleerd zich te beheersen en 
niet te reageren op roddel, hij weet te zwijgen. Hij denkt vooral aan het welzijn van de 
familie en geeft adviezen aanjonge mensen. Als er een conflict is bemiddelt hij. Honger 
deert hem niet en hij geeft zijn eten aan de kinderen als die nog niet verzadigd zijn. 
"Ongelukkig de familie die geen oudere in haar midden heeft", zegt een spreekwoord. 

Romantisering ('Far is beautiful') van ouderenzorg in andere culturen kan door ver
gelijkend onderzoek genuanceerd worden. Dat ouderen er het slechtst aan toe zijn in 
'moderne' industriële maatschappijen (zie Holmes 1980) is een te gemakkelijke aan
name. Ouderenzorg en de positie van ouderen in andere culturen blijkt zeer gevarieerd 
te zijn. Tijdens mijn eigen onderzoek in Ghana trof ik in één dorp zelfs een zeer hetero
geen beeld aan. Sommige ouderen waren ieder uur van de dag omringd door verwanten 
en werden goed door hen verzorgd. Anderen waren het grootste deel van de dag alleen 
en ontvingen uiterst gebrekkige zorg van huisgenoten en familieleden. Toen ik enkelen 
van hen vertelde over 'bejaardenhuizen' in Nederland, reageerden dezen enthousiast. 
Dat leek hun wel wat. Maar ze voegden daar onmiddellijk met spijt aan toe: "Dat kunnen 
wij in Ghana toch nooit betalen. nEen juiste inschatting. 

Het symposium 

Op het komend symposium zijn vooral twee soorten bijdragen welkom. Ten eerste pa
pers waarin een poging wordt ondernomen de visie van ouderen zelf op hun leven en 
welzijn te beschrijven en te duiden. Dit 'experience-near' perspectief kan betrekking 
hebben op alle onderwerpen die ter discussie staan in de sociale en psychogeronto logie, 
zoals: kwaliteit van zorg, type zorg, zelfstandigheid en afhankelijkheid, eenzaamheid, 
in- en uitsluiting, infantilisering, wijsheid en ervaring, verlies van werk, vergeten, ziekte 
en fYsiek ongemak, doodsverlangen en sterven. De Visscher ( 1990: I 17) beschrijft het 
oud-worden in onze cultuur als een proces van afscheid nemen: 

Heeft men zich uit de arbeidswereld moeten terugtrekken en blijft er geen werk meer 

over, dan volgt op het afscheid van een aantal relaties met de wereld buitenshuis in toe

nemende mate een afscheid van de dingen. Zij ondergaan een soort verkaveling, waarbij 

toch waardeloos geachte dingen worden weggegooid; al te persoonlijke dingen, zoals 

brieven of dagboeken en foto's worden vernietigd ... ; andere zaken warden verkocht, en 

tenslotte -het belangrijkste- schenkt men de meest affectieve dingen weg. Dit laatste is 

inderdaad het belangrijkste, omdat de dingen die voor iemand een betekenisvolle rol 

hebben gespeeld een verder leven kunnen leiden in een volgende generatie. Hier reikt de 

MEDISCHE ANTROPOLOGIE 8 (1), 1996 191 



toewijding van de bejaarde over zijn eigen dood heen, en tegelijk kan kind of kleinkind, 
vriend of vriendin, haar of zijn toewijding jegens de schenker, eveneens over de dood 
heen, betuigen door het geschenk te aanvaarden en er zorg voor re dragen. 

Maar is dit niet te mooi voorgesteld? Is de pijn van het afscheid nietjuist gelegen in het 
bange venneeden dat de dierbaarste zaken voor de volgende generatie slechts geringe 
betekenis hebben? 

Het tweede type bijdrage waar het symposium bijzonder voor open staat zijn verge
lijkende beschouwingen. Hoe herkenbaar zijn de volgende liefdevolle, maar van bitter
heid doortrokken, regels van Willem Elsschot over zijn oude moeder voor mijn Ghanese 
vrienden: 

Mijn moed erken, ik kan het niet verkroppen 

dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten, 
zoals een pop waarin een hart zou kloppen, 
door 't volk bij 't heengaan in een huis vergeten. 

De eerder genoemde onderwerpen, van zorg tot sterven, lenen zich voor een vergelij

king tussen verschillende culturen. Uit zulke vergelijkingen kunnen ouderen troost en 
inzicht putten en -hoe beseheiden ook- inspiratie voor het zoeken naar meer mense
lijkheid en welzijn. 

Noten 

Sjaak van der Geest is cultureel antropoloog en verbonden aan de Sectie Medische Antropologie 
van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet momenteel_onderzoek naar sociale en culturele 
betekenissen van ouderdom in Ghana. 

I. Enkele voorbeelden van etnografische studies met speciale aandacht voor de sociale en poli
tieke rol van ouderen zijn: Wilson 1951, Spencer 1965, Maybury-Lewis 1967, en Legesse 
1973. Twee recente studies van Nederlandse antropologen zijn Van der Klei 1989 en Van 
der Drift 1992. 

2. Enkele voorbeelden van 'gerontologische antropologie' (of: 'gem-antropologie', Cohen 1994) 
zijn: Hazan 1980, Fry 1980, Kayser-.lones 1981. Foner 1984, Kaufman 1986, Myerho!T 1978 
en 1992, Rosenmayr 1983 en 1988, Guttmann 1987, Spencer 1990, Edgerton & Gaston 1991, 
Rhoads & Holmes 1995. 

3. Gegev~ns over België ontbreken helaas. 

4. Deze gegevens zijn voornamelijk ontleend aan Huijbers & Van Santvoort 1993, Nestor 1995, 
NlG 1995, Swidoc/NIG 1995 en Sociologie & Sociale Gerontologie 1995. 

5. Een 'outsider' is het verslag van drie gespreksbijeenkomstcn van22 mensen van middelbare 
leeftijd over hun visie op oud-worden (Houben e.a. 1994). 

6. Over de ongemakkelijkheid van het spreken over ouderen citeert Knipscheer (1990:11) in 
zijn inaugurale rede de journaliste Yvonne Kroonenburg: "Over alles is geschreven, over 
scheidingen, over sexuele narigheid, over kindermishandeling en eetverslaving, een 

192 MEDISCHE ANTROPOLOGIE 8 (1), 1996 



levensprobleem kan zo gênant niet zijn of je kunt er met gevoelsgenoten over praten. 
Maar over het bezoek aan oud geworden ouders, praat men niet gemakkelijk." 

7. Onderzoek naar oudere migranten lijkt daarentegen wel 'distant' genoeg en begint nu van de 
grond te komen (zie o.a. Niekerk 1991, Meurs 1996). 

8. Een tweede uitzondering is misschien Norbert Elias' ( 1984) essay over de eenzaamheid van 
oude mensen in onze maatschappij, over het inzetten van de dood tijdens het leven, de 'sociale 
dood'. Elias betrekt niet zijn persoonlijke ervaringen in zijn sombere kijk op de hedendaagse 
houding tegenover ouderen. Het essay is vooral een reprise van de belangrijkste elementen 
van zijn theorie van het beschavingsproces aan de hand van de positie van ouderen. 

9. Eigenlijk kwamen maar twee van de onderzoekers uit India: Roma Chatte~ji en Sanjib Datta 
Chowdhury. De derde, Rajendra Pradhan, was afkomstig uit NepaL 

10. Zie ook Knipscheer 1984. Overigens wijst dezelfde auteur er op dat het drie-generatiehuis
houden nog steeds voorkomt in bepaalde streken in Nederland. 

11. In een theoretisch artikel pleit Jacobson ( 1987) voor een 'meaning-centered approach' in on
derzoek naar 'social support' voor ouderen. Zulk onderzoek dient zorg en reciprociteit in hun 
culturele context en in een diachronisch perspectief te plaatsen. 
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