Hoofdstuk 2. Succesvol oud: schuivende betekenissen
Sjaak van der Geest1 & Els van Dongen11
Hoe gaan 'succes' en 'oud worden' samen? Ts het feit dat men een hoge leeftijd bereikt op
zich al een succes? Gaat het om de kwaliteit van het leven dat men op die hoge leeftijd
geniet? Maar wat is dan 'kwaliteit'? Of is men succesvol oud als men - ondanks een hoge
kalenderleeftijd - niet de symptomen van ouderdom vertoont? Met andere woorden, is
men succesvol oud als men als het ware niet oud is? Is succesvol oud de ontkenning van
het oud zijn?
De culturele antropologie is de studie van verschillen. Door te vergelijken en te
contrasteren worden gevestigde assumpties ter discussie gesteld. Vanzelfsprekendheden
gaan schuiven en krijgen het karakter van toevalligheid in het licht van de
'vanzelfsprekendheden' van anderen. Tn deze bijdrage onderzoeken wij het gebruik van de
term 'succesvol oud' - of verwante termen - in verschillende sociale, culturele en
politieke milieus. De volgende contrasterende ' milieus' zullen in deze beschouwing aan
bod komen: de Nederlandse cultuur tegenover die van een Ghanees dorp, de denkwijze
van beleidsmakers tegenover die van ouderen zelf, en de wereld vóór en achter de façades
van het ouder worden. Blijken zal dat percepties van succes op oude leeftijd zozeer
uiteenlopen dat men kan spreken van een spraakverwarring. Bovendien zal blijken dat de
wisseling van definities en percepties afhankelijk is van de specifieke belangen die de
betrokkenen hebben bij het verschijnsel oud worden.
De antropologische benadering
De Leiden 85-plus Studie kan worden beschouwd als een pionier in de samenwerking
tussen medisch-kwantitatieve en antropologisch-kwalitatieve onderzoekers. Op papier
lijkt een dergelijke samenwerking voor de hand liggend. De beide benaderingen vullen
elkaar immers aan. Zo kunnen vragen over de betekenis van gemeten waarden en scores
soms beantwoord worden met behulp van beschrijvingen van ervaringen in concrete
leefsituaties. Omgekeerd kan de antropoloog de relevantic en representativiteit van zij n
bevindingen toelichten met cijfers en schalen uit kwantificerend onderzoek.! Met name de
studies van Bootsma-van der Wiel (2002) en von Faber (2002) laten de vruchten van deze
kruisbestuiving zien.
De theoretische uitgangspunten van antropologisch onderzoek onder ouderen verschillen
in drie opzichten van de uitgangspunten van medisch onderzoek. Het eerste versch il is het
belang dat de antropoloog hecht aan context. In de exacte wetenschappen wordt het object
van onderzoek gewoonlijk uit zijn natuurlijke context gehaald en buiten die context 1
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bijvoorbeeld in een laboratorium - bestudeerd. De antropoloog doet bet omgekeerde en
vcrzamelt zij n gegevens zoveel mogelijk in concrete leefsituaties. Zoals men de betekenis
van een woord pas met zekerheid kan vaststellen in de context van een hele zin - of
meerdere zinnen - kan men de woorden van informa nten pas begrijpen als ze gerelateerd
worden aan de situatie waarin ze worden uitgesproken. In die concrete situaties blijkt pas
wat oud zijn betekent voor de betrokkenen zelf en voor hun omgeving. Dat geldt eveneens
voor uitspraken over gezondheid, tevredenheid, verdri et, eenzaamheid en 'succesvol oud'.
Een tweede belangrijk onderscheid is dat de antropoloog wil interpreteren. Ooit trachtten
antropologen culturele verschijnselen, in navolging van de natuurwetenschappen, te
verklaren: door het opsporen van regelmatigheden die na veel experimenteren tot wetten
met een voorspellende kracht verheven werden. Die ambitie is nu vrijwel uitgestorven.
Een antropo loog is nu al blij als hij in staat is te begrijpen wat mensen om hem heen doen
en zeggen, en als hij zijn interpretatie kan opschrijven op een manier die ook voor
anderen begrijpelijk is.
Het derde onderscheid wordt in de antropologie aangeduid met de termen 'emic' en 'etic'.
Het gaat de antropoloog gewoonlijk om de ideeën van de betrokkenen zelf (het emic
perspectief), dat kunnen ouderen zijn, of hun verzorgers, of juist de jongere generatie.
Door die interesse in de gedachten van de verschillende betrokkenen ontstaat er ruimte
voor verschil van opvattingen, voor tegenspraak, en voor culturele diversiteit.
Verschillende partijen blijken soms verschillende opvattingen te hebben over het
onderwerp van onderzoek. Die aandacht voor de gedachten van mensen vloeit voort uit
het besef dat mensen niet willoos overgeleverd zijn aan biologische of maatschappelijke
processen maar deze processen op een voor hen zinvolle wijze in hun leven integreren.
Mensen zijn zowel objecten als subjecten van hun geschiedenis.
Deze verschillende theoretische uitgangspunten hebben geleid tot diverse methoden van
onderzoek. Zoals bekend haalt de antropoloog zijn inzichten meer uit 'gewone'
conversaties dan uit gestructureerde interviews of vragenlij sten. Die conversaties worden
zoveel mogelijk gecomplementeerd door participerende observatie, het meebeleven van
de ervaringen van de mensen bij wie men onderzoek verricht. Dat 'meebeleven' loopt
haast ongemerkt over in een vorm van introspectie: het besef dat men de gedachten en
gevoelens van anderen slechts kan duiden via de eigen gedachten en gevoelens. Wat levert
dit op als wij ons verdiepen in het begrip 'succesvol oud'?
Culturele variaties: Nederland en Ghana
Als wij antropo logen mogen geloven, is er weinig waarin culturen zozeer van elkaar
verschillen als in de betekenis en waardering van ouderdom. In een recente publicatie
laten Westcrhof ct al. (200 I) zien dat er grote versebi llcn bestaan tussen diverse culturen
in de waardering van ouderdom. Voor Noord-Amerikaanse ouderen is goede gezondheid,
gekoppeld aan bchoud van zelfstandigheid de eerste prioriteit. Kongolese ouderen
daarentegen benadrukken vooral de steun van hun kinderen en het belang van een goede
dood. Indiase ouderen bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten, maar hechten
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eveneens veel belang aan een vreedzaam einde. Ghanezen die ons land bezoeken tonen
zich geschokt over de wijze waarop wij omgaan met ouderen en met onze eigen
ouderdom. De verdringing van ' oud' komt hun onbegrijpelijk, onterecht en inhumaan
voor. Omgekeerd verbazen wij ons over de vanzelfsprekendheid van de zorg en het
respect waarmee ouderen in Ghana omgeven worden. Verder blijkt uit onderzoek van Van
Dongen (2002) in Zuid-Afrika dat door sociale, economische en politieke processen zorg
en respect voor ouderen soms niet meer vanzelfsprekend zijn waar ze dat vroeger wel
waren.
Strikt genomen is veroudering een amoreel begrip, niet in zichzelf goed of slecht, merkt
Fairhurst (1998) op. Kaas en wijn, bijvoorbeeld, winnen aan smaak als ze ouder worden.
Veroudering als positief of negatiefbeschouwen is daarom een culturele constructie.
Waarom zou men het verschijnen van rimpels en grijs haar bij mensen als een teken van
achteruitgang interpreteren terwijl men vergelijkbare fysieke veranderingen bij bomen,
meubels of huizen als een winst in schoonheid beschouwt?
Dat ouder worden niet 'van nature' een negatief concept is, wordt op treffende wijze
duidelijk in het onderzoek van Van der Geest in een dorp in Ghana (1997). In de lokale
taal, Twi, gebruikt men de term nyin ('groeien') voor 'oud worden'. 'Ik ben oud' (manyin)
klinkt dus als ' ik ben gegroeid'. Terwijl wij in het Nederlands (en in vele andere Europese
talen) een bij voeglij k naamwoord nodig hebben om de toestand van oud zijn aan te
duiden, kiest men in het Twi voor de dynamiek van een werkwoord met een inherent
positieve betekenis. Nyin verwijst naar een lineair proces van alsmaar meer mens worden.
Hoe ouder men is, hoe meer 'mensheid' men bevat, hoe meer menselijke beschaving en
wijsheid men heeft. Als iemand "manyin" zei, klonk dat niet verontschuldigend of zielig
maar trots, bijna opschepperig. Vaak betekende het: ik ben belangrijker danjij wantjij
bent minder gegroeid. Zijn Ghanese mede-onderzoekers hadden het soms over 'grownups' als ze 'ouderen' bedoelden. Voor de mensen van het dorp in Ghana is het daarom in
zekere zin 'vanzelfsprekend ' en 'natuurlijk' dat men respect toont voor ouderen. Zij
hebben 'meer' en zij n 'meer'. In Zuid Afrika spreekt men in het Afrikaans heel treffend
van '·groot mense" (Van Dongen 2002).
De term nyin wordt alleen gebruikt voor levende wezens die immers de potentie van groei
in zich hebben. Objecten zoals gereedschap, een huis, een auto kunnen echter niet groeien.
Bij hun 'geboorte' (als ze nieuw zijn) zijn ze volmaakt, daarna begint de aftakeling. Voor
dingen gebruikt men daarom wèl een bijvoeglijk naamwoord: èyè dada, 'het is oud', dat
wil zeggen: het verkeert in een toestand van verval, het werkt niet meer zo goed als toen
het nieuw was.
In Ghana is het ouder worden een ontwikkeling waar men naar uitziet, de 'oogsttijd' van
een leven waarin men hard gewerkt heeft voor anderen. Het is een tijd waarin men kan
rusten en waarin anderen hun waardering en respect tonen door de ouderen te omringen
met zorg en te luisteren naar hun wijsheid. Oud is bijna per definitie 'succesvol' . In
Nederland, daarentegen, denkt men bij veroudering vooral aan wat men verliest; geen
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oogst binnenhalen maar 'inleveren', achteruitgang. Uit het onderzoek van Margaret von
Faber in Leiden (zie ook hoofdstuk 6) blijkt dat de kunst van het oud worden vooral
bestaat uit het sportief' incasseren' van deze verliezen, de bakens verzetten, zich niet laten
kisten door de toenemende beperkingen die zich bij het ouder worden voordoen.
'Succesvol oud' klinkt als een oxymoron: men is succesvol ondanks het feit dat men oud
is. Succesvol oud is een overwinning op de ouderdom; wie zijn humeur niet laat bederven
door de pijnen en ongemakken van de oude dag, wie niet klaagt over de verloren
vrijheden en geliefden, wie het kan opbrengen het leven van de zonnige zijde te blijven
bekijken en tevredenheid toont met zijn lot, mag zich 'succesvol' noemen. "Als je jezelf
op deze leeftijd nog gelukkig voelt, wat wil je dan nog meer?'' merkt een van de ouderen
op in Von Fabers (2002) studie. Wie ondanks zijn hoge leeftijd nog gezond is, en
bijvoorbeeld nog kan fietsen, heeft geluk, merkt dezelfde persoon op. Maar zelfs als de
gezondheid verslechtert kan hij toch nog gelukkig zijn, vervolgt hij:
Het is niet alleen gezondheid. Het is een samenspel waarvan ik zeg dat gezondheid er
een belangrijke rol in speelt, maar hoe je je voelt en hier dit (wijst op zijn hoofd)
speelt ook een belangrijke rol. En die sociale contacten die hangen grotendeels van
jezelf af. Of jij relaties hebt en hoe jij je voelt in die relaties, dat hangt voor een deel
van jezelf af. ... Als je je nergens voor interesseert dan ben je in mijn opzicht niet
succesvol.

Zijn vrouw voegt eraan toe:
Er is hier een man op de gang ook. Die woont hier al jaren. Nou dan loop je op de
gang om de krant te halen en dan komt hij eraan en dan zegje 'goedemiddag' .... En
ik hoor niets. Het is een heel eenzaam figuur. We hebben hem nooit gezien met
iemand samen.

Waarna hij besluit:
Dat is in onze ogen een zielig figuur. Er mankeert niets aan die man. Dat is een hele
keurige fatsoenlijke man. Er is niks van kritiek, maar die man heeft dus van binnenuit
in zich dat hij zich terugtrekt van sociale contacten. En dan zeg ik: ja, dat vind ik nou
niet een succes.

Zelfs wanneer ouderen in de ogen van anderen niet helemaal niet succesvol zijn, dan nog
kunnen deze ouderen een gevoel van 'succes' hebben, wanneer zij erin slagen zich te
verzoenen met hun voorbije leven, met familie waarmee het contact lang geleden volledig
verbroken was en zich kunnen voorbereiden op een vreedzame dood. Dit geldt
bijvoorbeeld voor chronisch psychiatrische oudere patiënten die het grootste deel van hun
leven in een inrichting hebben doorgebracht (van Dongen 2001).
Politieke variaties: beleidsmakers en ouderen
Vanuit een 'meer-niveau' (of ' multilevel') perspectiefblijkt een begrip als 'succesvol
oud' eveneens voortdurend van inhoud te veranderen. Het meer-niveau perspectief is een
onderzoeksstrategie die de verborgen tegenstellingen tussen partijen (mensen op
verschi IJ ende sociale of politieke niveaus) aan het licht tracht te brengen (zie van der
Geest et al. 1990). 'Verborgen', omdat die tegenstellingen vaak schuilgaan achter het
gebruik van gelijke termen. Het meer-niveau perspectief gaat ervan uit dat actoren op
verschillende niveaus van sociale organisatie of politiek gezag verschillende belangen
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hebben en hun percepties en definities van de maatschappelijke werkelijkheid aanpassen
aan die belangen. Dit kan er toe leiden dat gelijke termen tegengestelde visies en belangen
dekken. Het gebruik van de uitdrukking 'succesvol oud' is een goed voorbeeld. Het is een
term die beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers en ouderen zelf vaak in de mond
nemen, maar bedoelen zij er hetzelfde mee? Hoewel het Leidse onderzoek zich niet
uitstrekte tot de burelen van de opdrachtgever, is het toch mogelijk iets te zeggen over
verschuivingen in de betekenis van het begrip bij beleidsmakers in het algemeen.
Voor de Nederlandse overheid is de veroudering van de bevolking een punt van grote
zorg. De algehele levensverwachting van mannen en vrouwen is spectaculair toegenomen,
terwij I de gezonde levensverwachting (de periode waarin men een nonna Ie gezondheid
geniet) nauwelijks verandert (Knook 2001). De groei van het aantal ouderen vraagt
derhalve meer medische en maatschappelijke zorg, en leidt tot een sterke stijging in de
kosten van de gezondheidszorg. De belangstelling van de overheid voor ' succesvolle
ouderen' moet vanuit deze overweging begrepen worden. Beleidsmakers willen weten hoe
en waarom sommige ouderen een goede gezondheid behouden en nauwelijks een beroep
doen op medische en andere zorgvoorzieningen, terwijl anderen hier niet in slagen.
Kennis van deze determinanten van 'succesvol oud' zou op den duur kunnen leiden tot
aanzienlijke kostenbesparing voor de overheid. In de perceptie van veel beleidsmakers is
'succesvol oud' dan ook 'gezond' en 'in staat om zelfstandig te blijven wonen'.
Uit de resultaten van de Leiden 85-plus Studie bleek echter dat ouderen zelf een andere
visie hadden op 'succesvol oud'. Zij wensten zich niet als 'onsuccesvol' te beschouwen
als hun gezondheid achteruit ging, of als hun geheugen hen in de steek liet. Begrijpelijk
vanuit hun standpunt, want een goede gezondheid kan men nauwelijks een verdienste
noemen. Gewoonlijk is het 'meer geluk dan wijsheid' als een oudere lichamelijk en
geestelijk vitaal blijft. Omgekeerd zou het ook unfair zijn iemand te verwijten dat
zijnihaar gezondheid of geheugen achteruit gaat op oude leeftijd. Von Fabers onderzoek
laat zien dat ouderen toegeven dat gezondheidsproblemen een zware tol van hen eisen,
maar dat zij tegelijkertijd blijven benadrukken dat dit geheellosstaat van al of niet
succesvol zijn. Wie ondanks een zwakke gezondheid positief gestemd blijft, deze
tegenslag weet te verwerken en zich aanpast aan de veranderde situatie kan even
succesvol zijn als iemand d ie kerngezond is gebleven. De Belgische psycholoog Apostel
( 1993) spreekt daarom van 'zinvol ouder worden'. Daarmee doelt hij op het vcrmogen van
ouderen om hun leven een positieve zin te geven. Dat is onder meer het geval als ze
"doelen nastreven die hun persoonlijk leven te boven en te buiten gaan", als ze "behoren
tot netwerken waarin ze kunnen communiceren, geven en ontvangen, waarderen en
gewaardeerd worden", en als ze "de breukpunten die het bestaan altijd opgeeft, realistisch
kunnen verwerken en het onherroepelijke kunnen aanvaarden".2 Voor de Leidse ouderen
is hun leven op hoge leeftijd geslaagd als ze de voorwaarden als verwoord door Apostel
kunnen waarmaken. Met name het vermogen sociaal te blijven functioneren, mensen aan
te trekken, is voor hen een bewijs dat ze succesvol zijn. Mensen aantrekken is immers wèl
een verdienste die de oudere op zijnihaar conto mag bijschrijven.
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Een dergelijke spraakverwarring tussen ouderen en beleidsmakers over wat succesvol oud
worden is, zou tot allerlei problemen kunnen leiden. Wat- zo zou men zich af kunnen
vragen - heeft de overheid die de kosten van zorg wil drukken aan de uitkomst van een
onderzoek dat laat zien hoe oude mensen hun waardigheid en sociale contacten bchouden
ondanks ernstige- geld verslindende- gezondheidsproblemen?

Sociale variaties: vóór en achter de façade
Termen als 'succesvol oud' kunnen ook strategisch worden aangewend. Zij zijn een
manier van spreken waarmee mensen zich tegenover anderen positioneren en hun
waardigheid trachten te handhaven. Een voorbeeld uit Ghana.
Er zijn in het Twi vier termen waarmee men een ouder iemand kan aanduiden. Voor een
man zijn dat àpanyin, akwakora, akwakora posoposo, en nana. Voor een vrouw obaa
àpanyin, aberewa, aberewa posoposo, en nana. De ouderen zelftooien zich het liefst met
de term àpanyin. àpanyin is een ouder persoon die nog krachtig is naar geest en - tot op
zekere hoogte - naar lichaam. Akwakora of aberewa klinkt als iemand die wat ouder is en
meer gebukt gaat onder de lasten en gebreken van de ouderdom. De term nana heeft een
meer algemene betekenis en wordt voor oudere mensen meestal als (aanspreek)titel
gebruikt. Het is een titel waaruit respect spreekt. Deze term wordt ook gebruikt voor
belangrijke personen die niet echt oud zijn. Een spreekwoord zegt: Wowà sika a, na wàfrè
wo nana (Als je geld hebt, word j e nana genoemd). Als zelfstandig naamwoord verwijst
nana letterlijk naar een grootouder (in classificatorische zi n) of een voorouder. Van der
Geest vroeg één van de ouderen waaraan je kon zien dat iemand àpanyin was. De man
antwoordde:
Je kunt het vooral zien aan de wijsheid die hij aan de jongeren geeft, en aan de
manier waarop hij zichzelf respecteert. Als je jezelf respecteert, respecteren de
jongeren jou ook en geven je alles wat je nodig hebt.... Een ópanyin drinkt niet en
gedraagt zich, en toont de jeugd respect.

De ouderen hielden ervan de term àpanyin en spreekwoorden over de àpanyin te
gebruiken om hun visie op zichzelf aan anderen duidelijk te maken. Een kleine
bloemlezing maakt dit duidelijk.
Wijsheid, kennis, levenservaring en het vermogen om in de toekomst te kijken en mensen
adviezen te geven zijn de eigenschappen van oude mensen, vertelden de ouderen aan de
onderzoeker. Het feit dat men lange tijd heeft geleefd, impliceert dat men veel heeft
gezien en de verbanden tussen allerlei zaken is gaan begrijpen. Levenservaring leert ons
hoe de gebeurtenissen op elkaar volgen. Dankzij dat inzicht is de ópanyin soms in staat de
toekomst te voorspellen en mensen te adviseren hoe zij problemen kunnen voorkomen.
Toen Van der Geest één van de ouderen vroeg waarin de ópanyin zich onderscheidde van
eenjong iemand, antwoordde deze: "Wijsheid, vooral het vermogen goed na te denken
voor hij iets doet. De jongelui beginnen gewoon (zonder na te denken)."
Een spreekwoord luidt: àpanyin nni biribi a, àwà abatwè (Ook al heeft de àpanyin niets,
hij heeft een elleboog). De betekenis, zo legde een oudere man uit, was dat ook al had een

18

ópanyin niets, hij had mins tens wijsheid, een manier om mensen van advies te dienen, met
woorden of een simpel gebaar. De elleboog stond voor 'wijsheid'. Hij gaf het volgende
voorbeeld:
Je bent in het huis van dechief en wilt iets zeggen. De àpanyin die naast je zit vreest
datje iets verkeerd gaat zeggen en in de problemen zal raken. Hij stootje zachtj es
aan met zijn elleboog en fluistert datje beter kunt zwijgen. Als hij dat hardop zou
zeggen of een gebaar met zijn hand zou maken, zou iedereen het merken. Maar hij
doet het met zijn elleboog en als je verstandig bent, begrijp je het en houd je je mond.
Die wijsheid geeft de ópanyin ook macht. Daarom zegt een spreekwoord: àpany in ano
sen suman/óbosom (De mond van een ópanyin is sterker dan een amulet of god).
Daarnaast heeft de ópanyin goede manieren die zijn geworteld in zelfbeheersing. Hij is de
baas over zijn gevoelens, hij wordt niet kwaad, hij schreeuwt niet tegen mensen. Zijn
zelfbeheersing blijkt met name uit de manier waarop hij met informatie omgaat en uit z ijn
ascetische houding. Z ijn reactie op geruchten en roddels wordt in meerdere
spreekwoorden vermeld. Er is weinig dat zo duide lijk laat zien dat ie mand nog een kind is
als het feit dat hij zijn mond niet kan houden. Daarom zegt het spreekwoord: àpanyin
due, manie, manie (vrijelijk vertaald: De ópanyin zegt: neem mij ni et kwalijk, ik heb niets
gehoord, ik heb niets gehoord).
De zelfdiscipline van de ópanyin blijkt ook uit zijn houding tegenover voedsel, seks en
andere materiële genoegens. Gulzigheid en hebzucht passen niet bij een ópanyin. Een
spreekwoord zegt: àpanyin mpere kóm (Een ópanyin klaagt niet over honger). Eén van de
ouderen: "Als er niet genoeg eten in huis is, ziet de ópanyin af van zijn deel zodat de
kinderen geen honger lijden." Een andere oudere voegde daar een bijzonder beeldend
spreekwoord aan toe:
Wij zeggen: àpanyin yam adwansae aduasa (ln de maag van een àpanyin zitten
dertig schapen). Je weet dat je het voedsel dat men gebracht heeft moet opeten, maar
dat kind van je heeft niets te eten. Je zegt hem dat hij het op kan eten. Ik kan kola
kauwen en verzadigd raken .... [De oude man] heeft zijn leven achter de rug. Hij heeft
zoveel in deze wereld gegeten. Hij hoeft niets anders meer te doen dan thuis op de
mensen te passen.
Wijsheid, voorz ichtigheid, discipline en onzelfzuchtigheid zijn de hoofddeugden van de

ópanyin. Ze worden bij elkaar gehouden door zijn toewijding aan de fa milie (abusua). De
ópanyin maakt z ich nergens zorgen over, behalve over het welzij n van de abusua. Hij
nadert het eind van z ijn leven, waarna hij z ich zal voegen bij de voorouders. Er is voor
hem geen reden zich nog druk te maken over materiële zaken. Z ijn kinderen en
kleinkinderen doen dat. Een oude blinde man merkte op:
Een àpanyin mag niet op reis gaan en zich ergens in een andere plaats vestigen. Hij is
altijd thuis en geeft adviezen aan de jongere mensen. Als er een conflict is in huis,
vcrzoent hij de partijen. Als een àpanyin wel op reis gaat en ergens anders gaat
wonen, zullen de mensen hem uitschelden en hem een slechte àpanyin noemen
(àpanyin bofoà). Het is de plicht van een àpany in om altijd thuis te zijn om raad te
geven en de vrede in huis te herstellen.
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Men kan zeggen dat het welzijn van de familie de toetssteen is van alles wat de àpanyin
onderneemt. Wat hij ook doet, als het de familie ten goede komt, is het goed. Als dat niet
het geval is, wordt hij bekritiseerd. Zijn wijsheid is er voor de abusua. Zijn weigering acht
te slaan op geruchten en kwaadsprekerij houdt de abusua bij elkaar. Als de àpanyin
aandacht geeft aan roddels, komen er immers problemen in huis. Zijn zelfdiscipline ten
aanzien van voedsel moet in datzelfde perspectief gezien worden. Hij ziet af van zijn
voedsel om de kinderen goed te laten eten. De centrale plaats van de abusua in het leven
van de àpanyin karakteriseert de succesvolle ouderdom.
Bezoeken aan oude mensen, directe observaties en gesprekken leverden echter een heel
ander beeld op. Hun ' claim' dat ze een centrale rol speelden in de familie, adviezen gaven
en zich niet bekommerden om materiële zaken, moesten gewoonlijk met een korreltje zout
worden genomen. De onderzoeker zag zelden een jongere met een ouder iemand in
gesprek. De ouderen bevestigden na enige tijd dat die indrukjuist was. Bij het eerste
gesprek beweerden sommigen nog dat de jonge generatie veelvuldig naar hun adviezen en
wijsheid kwam luisteren, maar later beweerden ze het tegendeel. Op een dag, toen Van
der Geest met een oude man aan het praten waren, kwam een jonge vrouw die in hetzelfde
huis woonde, dichterbij om te horen waar het gesprek over ging. De onderzoeker vroeg
haar of ze wel eens naar de verhalen en spreekwoorden van de oude man kwam luisteren.
Het eerlijke antwoord was nee. De oude man voegde eraan toe dat de jonge generatie
alleen in geld was gei'nteresseerd, en dat zijn woorden niet aan haar besteed waren. De
jongeren, zo bleek spoedig, hebben geen interesse in de wijze raad van ouderen en het respect dat zij tonen is oppervlakkig. Zij tonen het. Het is meer een vorm van etiquette.
Tijdens een gesprek over de dood maakte één van de ouderen de volgende opmerking:
Het meest pijnlijke van de dood is dat er na de dood van een oud persoon niemand is
om de jonge generatie de verhalen van vroeger te vertellen.... Gisteren klaagde ik nog
tot iemand dat ik niet begrijp waarom mijn kleinkinderen en de jongelui in mijn huis
niet naar me toe komen en mij allerlei dingen vragen die ik weet. lk zou willen dat ze
komen en mij van alles vragen, maar ik zie ze niet. Als je niet komt, zal ik sterven en
alles met me meenemen. Mijn hoofd is vol dingen, maar ik neem ze mee want ze
komen niet.

De ouderen zijn zich ervan bewust dat zij steeds minder meetellen en klampen zich vast
aan traditionele opvattingen over de àpanyin die allang obsoleet zijn. Slechts enkele
ouderen mogen zich verheugen in de belangstelling van de jongere generatie. Dat zijn
degenen die lichamelijk nog goed gezond zijn en succes hebben gehad tijdens hun leven.
Dat laatste blijkt dan vooral uit een redelijke welstand en uit kinderen die 'goed terecht
zijn gekomen', dat wil zeggen: een goede betrekking hebben. Hun welstand en succes
leveren hun respect op, niet het feit dat zij oud en welsprekend en wijs zijn.
Eén van de ouderen kan als voorbeeld dienen. Hij had een scherpe geest en een goed
gevoel voor humor. Hij kon prachtig en onderhoudend vertellen en kende vele
spreekwoorden en traditionele wijsheden. Op het eind van zijn leven was hij echter
berooid en eenzaam. Van der Geest was één van de weinigen die naar zijn verhalen kwam
luisteren. Hij woonde in een bouwvallig kamertje bij 'vreemden' omdat hij zelf geen huis
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had (een blamage voor een ópanyin) en velen bekritiseerden hem omdat hij zo weinig
gepresteerd had tijdens zijn leven. Hij was vaak chagrijnig tegen anderen (maar nooit
tegenover de onderzoeker) en van de vele deugden van de ópanyin waren er maar enkele
bij hem te ontdekken. Hij gedroeg zich dikwijls ongeduldig en onheuselijk tegenover
kinderen. Hij klaagde veelvuldig over zijn toestand en vroeg geregeld geld om eten te
kopen.
Toen Van der Geest met één van zijn Ghanese vrienden de eenzaamheid en verwaarlozing
van oude mensen besprak, wees deze erop dat men de verantwoordelijkheid daarvoor niet
alleen bij de jonge generatie moesten zoeken. Veel oude mensen, zei hij, zijn moeilijk
("they are difficult"). Zij gedragen zich onredelijk, zijn humeurig en grof en stoten mensen
af. Tijdens hun leven hebben ze soms weinig uitgevoerd. Ze hebben hun vrouw( en) en
kinderen verwaarloosd, maar verwachten ze dat die nu wel voor hen zorgen. Ze hebben
hun ellende alleen aan zichzelf te danken.
De verheerlijking van de ópanyin, in spreekwoorden en dagelijkse conversatie, is een
'coping' strategie en een vorm van ' impression management' . Het is een manier van
omgaan met het verlies van een status die waarschijnlijk nooit zo indrukwekkend is geweest als in de spreekwoorden wordt voorgesteld. Deze grijpen terug naar een mythisch
verleden dat in de gesprekken wordt herbeleefd en dat de sociale en materiële armoede
van het hier en nu moet compenseren.3
'Succesvol oud', zo mag men concluderen, is ook een manier van zich presenteren aan de
ander. Uitspraken over een mooi en succesvol leven vormen soms een façade waarachter
de oudere veel verdriet en frustratie tracht te verbergen. Dat geldt voor de ouderen in
Nederland evenzeer als voor die in het Ghanese dorp. Deze interpretatie van 'succesvol
oud' als ' impression management' werpt een nieuw licht op de zogenoemde 'geriatrische
paradox', naar analogie van de ' disability paradox' (Albrecht & Devlieger 1999): het
verschijnsel dat ouderen hun leven veel positiever inschatten dan de 'objectieve'
buitenstaander gewettigd lijkt. Misschien schatten ze zichzelf niet in, maar spreken ze
zichzelf moed in of proberen ze de ander gerust te stellen. "Self-esteem is the most
important criterion in evaluating oneself', schrij ven Westerhof en anderen (2003) in een
beschouwing over de 'aging paradox'.
De data van een antropologisch onderzoek zijn niet zozeer ' feiten ' maar presentaties van
mensen. Afhankelijk van de situatie waarin het etnografisch gesprek plaatsvindt en de
relatie tussen onderzoeker en gesprekspartner zullen mensen andere dingen over zichzelf
vertellen. De antropoloog Fabian (1990) spreekt daarom van "performa tive ethnography".
Tijdens onderzoek voeren mensen in zekere zin een ' performance' op. Ze proberen zich
op een bepaalde manier aan de onderzoeker voor te doen. Het is aan deze laatste om die
performance te interpreteren.
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Conclusie
Vanuit antropologisch perspectiefblijkt het begrip 'succesvol oud' verre van eenduidig.
De betekenis die eraan gehecht wordt, is extreem contextgebonden. Die betekenis
verschuift bijvoorbeeld als we het begrip nader onderzoeken in verschillende culturele en
politieke contexten en als we aandacht besteden aan de wijze waarop mensen zich in
gesprekken trachten te presenteren.
Die beweeglijkheid en polyvalentie van 'succesvol oud' worden soms onvoldoende
onderkend. Dit leidt er toe dat de uitkomsten van onderzoek naar 'succesvolle
veroudering' vo l tegenspraak en verwarring kunnen zitten, zonder dat dit misschien wordt
opgemerkt door de onderzoeker of de opdrachtgever. Of misschien vermoeden ze het wel,
maar vinden ze die gedachte zo ' lastig' dat ze er liever niet aan denken.

Noten
I Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7 van dit boek. Voor een discussie
over de voor- en nadelen van diverse onderzoeksbenaderingen, zie ondermeer Van Zuuren
1999.

2 In een literatuurstudie naar de determinanten en gevolgen van 'gebrekkig' oud worden
wijzen Deeg en Hoeymans (1997) op de spanning tussen 'succesvol oud worden' en het
krijgen van een blijvende functionele beperking in deze levensfase. Ze bekritiseren het
begrip 'succesvol oud' als onderzoeksparadigma omdat dit onvoldoende ruimte biedt aan
het succesvol omgaan met dergelijke gebreken.

3 De 'voorstelling' van succesvol oud en de discrepantie tussen het imago van de wijze
en gerespecteerde oudere en de maatschappelijke realiteit in de Ghanese context wordt
uitgebreider besproken in een andere publicatie (Van der Geest 1997).
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