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Fixatie op jong plaatst ouderdom buiten samenleving
In een drie jaar durende briefwisseling bespreken Gertrude
Klinkhamer (68) en Joke Roeleveld (73) hoe ze tegen ouder
worden aankijken. Minstens zo waardevol is het essay in het eerste
deel van het boek. Klinkhamer beschrijft daarin hoe ouderdom
in de loop van de geschiedenis is gewaardeerd en welke invloed
oudheid, christendom, verlichting, romantiek en het neoliberale
denken hebben gehad. De huidige maatschappij met haar nadruk
op jeugdigheid en individualisme heeft ouderen in een isolement
geplaatst, constateert ze. Er is zelfs sprake van ‘gerontofobie’
(angst voor oud worden). Zolang mensen na hun pensioen nog
vitaal zijn, richten ze zich op ‘het grote genieten’, maar zodra het
verval definitief inzet, voelen ouderen zich op een zijspoor staan.
Het huidige debat over hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’
kan hiervan niet los worden gezien. Deze discussie ‘maakt de kloof
tussen de groep ouderen en de rest van de geïndividualiseerde
samenleving, die weinig waardering heeft voor de ouderdom,
pijnlijk zichtbaar’. De generatie babyboomers wordt volgens
Klinkhamer vooral gedreven door een geloof in maakbaarheid,
beheersbaarheid en onafhankelijkheid, terwijl juist acceptatie van
verlies en vergankelijkheid mensen een goede oude dag kunnen
bezorgen.
Preventieve controle helpt het ouder worden niet
Oud genoeg om dood te gaan is bedoeld als ontmaskering van de
zelfhulpindustrie en het enorme aanbod aan preventieve screenings
en middelen die een gezond en lang leven beloven. Volgens
immunoloog en socioloog Barbara Ehrenreich is het een illusie
dat we zo ons leven onder controle hebben. Het lichaam kent een
autonoom proces waarin verval en zelfs moedwillige aanvallen van
ons eigen immuunsysteem op lichaamscellen toch wel doorgaan.
Controles hebben als nadeel dat we op ons lichaam zijn gefixeerd
en ons allerlei geneugten ontzeggen. Sterker: bepaalde onderzoeken
zijn zelfs gevaarlijk, omdat ze eerder ziekte dan genezing
veroorzaken.
In plaats van gefixeerd te zijn op vitaal en gezond ouder
worden, kunnen we ons beter richten op de goede kanten die
volgens Ehrenreich aan ouderdom verbonden zijn: ‘Je wordt
bijvoorbeeld minder ambitieus, prestatiegericht en wellustig.’ En:
‘Uit eigen ervaring weet ik dat ouder worden gepaard gaat met de
verkwikkende weigering in te gaan op elke potentiële verplichting
of kans die op mijn pad komt.’

CDV / Herfst 2018

28-09-18 15:07

