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Het decor van de toekolllstige • senIor 

Doorgaans plaatst men de veroudering van de bevolking in een problematische context 
van negatieve consequenties, zoals in arbeidsaanbod, kapitaalvorming en bovenal in 
de 'betaaibaarheid'. J.B. Kuné wil daar wel wat op afdingen. 

I nde eerste plaats blijkt dat op macro
of nationaal niveau van een serieus 
probleem geen sprake is. Het ant-

door J.B. Kuné 
tieke partijen is daarbij wel een uiters 
belangrijke taak weggelegd om na te ga 

woord op de onvermijdelijke vraag naar de betaaIbaarheid van het 
toekomstig ouderdomspensioen is namelijk tamelijk geruststel
lend. Vanuit welvaarts-economisch gezichtspunt is de bevolkings
veroudering in Nederland geenszins zorgelijk en al helemaal niet 
rampzalig. Van 'tijdbommen' die in de loop van de 21e eeuw een 
keer zullen exploderen is volstrekt geen sprake. Een eenvoudige 
berekening laat zien dat bij 1_% jaarlijkse groei van de producti
viteit in het jaar 2020 een welvaartsvermeerdering voor allen van 
bijna 42% (ten opzichte van 2000) kan worden gerealiseerd. In het 
jaar 2050 kan de welvaart zelfs met zo'n 125% zijn toegenomen. 
Van een schrijnende problematiek kan dus niet worden gespro
ken. Eenvoudiger gezegd, er is genoeg voor allen. 
Op het meso- en micro-niveau kunnen echter wel degelijk knel
punten ontstaan, die zonder krachtig beleid niet vanzelf tot een 
oplossing komen. Dit laat ik hier echter onbesproken. Voor poli-

J.B. Kuné is onderzoeker en publicist en secretaris van de Stichtillg 
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hoe een totaalpakket van adequate he-; 

leidsmaatregelen kan worden ontwikkeld. 
Aangekomen aan het einde van de 21ste eeuw blijkt in de tweed 
plaats dat verschillende andere ontwikkelingen een veel ingrij 
pen der invloed hebben op het gehele maatschappelijk functione 
ren dan de bevolkingsveroudering. Na een korte historische to 
d'horizon wil ik hier juist nader op die andere ontwikkelingen in· 
gaan. 

OuopvaUende ouderen 

Vanaf de klassieke oudheid tot ver in de negentiende eeuw was 
het overheersende beeld van ouderdom en ouderen dat zij tame-; 
lijk onopvallend waren. Ze vormden geen opvallende sociale cate 
gorie in het dagelijks leven en kregen geen bijzondere aandacht 0 

behandeling. Zij kenden hun plaats en gingen op in het systee 
van 'extended family'. 
In de middeleeuwen vormden de levensfasen van de mens 
gangbaar moralistisch thema. Er bestond een grote variatie wa 
betreft indelingen en wijze van voorstelling, zoals het levensraclJ 
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de levensboom en, vanaf de 17e eeuw, de levenstrap. De levensfa
sen kregen een chronologische afbakening met eigen karakteris
tieken, doorgaans ontleend aan de burgerlijke moraal. Ook in de 
twintigste eeuw kwamen met de zgn.levenslooppsychologie theo
rieën die de menselijke levensloop trachtten te verklaren. 
Tht ver in de negentiende eeuw veranderde de positie van ouderen 
maar weinig. De industrialisatie ging gepaard met arbeidsverde
ling, urbanisatie en een uittocht van het platteland. Deze ont
heemding betekende ook een grote maatschappelijke ontwrichting 
die met name aan de positie van ouderen niet onopgemerkt voor
bijging. In deze periode krijgen ouderen geleidelijk een zekere ne
gatieve (uitgesloten/uitgestoten) identiteit, ze worden mensen die 
niet meer (goed) mee kunnen. In het gunstigste geval werden zij 
nog redelijk goed verzorgd. De fase van ouderdom werd geken
merkt door kwalen en behoeftigheid; het beeld van de ouderdom 
als 'overjarigheid'. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was ouderdom dé gro
te sociale kwestie. Tht ver in de twintigste eeuw waren ouderdom 
en armoede (bijna) synonieme begrippen. Vanaf 1870 hebben ver
schillende staatscommissies zich gebogen over het ouderdoms- en 
pensioneringsvraagstuk. Er gingen enige decennia voorbij zonder 
dat er veel gebeurde. Formeel ging de controverse met name over 
de vraag of een in te voeren ouderdomsvoorziening een algemene 
voorziening moest zijn, te financieren uit de belastingmiddelen, of 
gebaseerd moest worden op het verzekeringsprincipe. Feitelijk 
was de maatschappij dus nog niet rijp voor enigerlei collectief ge
organiseerde pensioenvoorziening. 

Senioren 

In de tweede helft van de twintigste eeuw verbeterde de wel
vaartspositie van ouderen aanzienlijk. De uitdrukkingswijze 'ge
nieten van je pensioen' ontstond. Terzelfdertijd verminderde de 
arbeidsmarktparticipatie van ouderen dramatisch, tot bijna nihil. 
Ook de arbeidsparticipatie van de groep 60-64 jarigen is met nog 
geen 20% bijzonder laag. De reguliere pensioneringsleeftijd van 65 
jaar eertijds - in de jaren zestig van de twintigste eeuw nog vol
strekt 'normaal' - is inmiddels via de systemen van VUT en ver
vroegde pensionering verschoven naar zestig jaar. 

Gepensioneerden zijn gedurende de twintigste eeuw in toenemen
de mate ook zichtbaar een afzonderlijke groep gaan vormen, 
gekenmerkt door een hoge graad van inactiviteit, buiten de 
maatschappij staand. Deze situatie van niet-geïntegreerd 
zijn werd als een onwenselijke negatieve identiteit aange
merkt. Daarom ging het officiële 'Bejaardenbeleid' zich 
steeds meer richten op integratie, participatie en emancipa
tie van ouderen, wat met deze begrippen ook bedoeld moge 
zijn. 
Aan het begin van de 21ste eeuw zijn veel ouderen - ook wel 
aangemerkt als de 'nieuwe' ouderen' - vitaal, mondig, onder
nemend, hoger opgeleid en vooral koopkrachtig en vermo
gend. Er ontstaat een omvangrijke 'leisure c1ass' van senio
ren, wat weer een nieuwe tweedeling kan creëren, met 
navenante maatschappelijke spanningen. 
De maatschappelijke positie van ouderen wordt duidelijk 
sterker. In de eerste plaats als gevolg van hun aantal, in de 
tweede plaats door hun tamelijk riante inkomens- en ver
mogenspositie. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig, van niet
opvallen is zeker geen sprake. Anderzijds is er de - nog veel 
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opvallender - van 
heid, uiterlijkheid en viriliteitlfeminiteit, wat bepaald niet 
natuurlijke domein is van de mens in zijn laatste levensfase. 
De bevolkingsveroudering, in de westerse wereld in de eerste 
van de 21ste eeuwen in grote delen van Azië in de tweede, 
in retrospectief dus een markante ontwikkeling te zijn, his1toriscij 
zonder precedent. Toch is zij vermoedelijk lang niet de meest 
drukwekkende gebeurtenis. Ik onderscheid acht andere ontwill:kel 
lingen in de wereld met een waarschijnlijk veel grotere impact 
het aanzien en functioneren van de samenleving. Zij vormen 
het ware het decor waartegen de bevolkingsveroudering zieb. 
speelt. 

Globalisering 

De voorziene demografische ontwikkeling in de (westerse) 
van de 21ste eeuw vindt plaats in een sociale en ecoDOl.oJ.te~", 
ving waarbinnen we nog andere nadrukkelijk aanwezige 
kelingen kunnen onderkennen. Eén van deze ontwikkelinpn 
etreft de globalisering van de economie, mede mogelijk jp!DlaaIq 

door nieuwe communicatie- en informatietechnologie (ICT). 

globalisering versta ik de toenemende integratie van de W8!*deeo! 
nomie. Deze globalisering blijkt uit het ontstaan van grote 
ciële conglomeraten en wereldwijde financiële netwerken. 
sioenproducten zijn een onderdeel van de persoonlijke ftDlmc:iiêl4 
planning en krijgen een voor steeds meer mensen belaDgrijke 
vang. Pensioeninstellingen zullen bijgevolg in toenemende 
deel uitmaken van die grote financiële conglomeraten. 
De internationalisering van de economie is in de twintigste 
begonnen met de liberalisering van het kapitaalverkeer. De 
ductiefactor arbeid is, afgezien van grote stromen politieke en 
nomische vluchtelingen, minder geneigd en bereid te mij~I"en1 
Allerlei (onderdelen van) productieprocessen kunnen dlllJU'ellteJ~ 
steeds gemakkelijker over de aardbol verschoven worden. 
gevolg van deze verschillende snelheden zullen dikwijls BDannJlD-i 

gen en conflicten ontstaan, met winnaars en verliezers. 

Betaalbaarheid 

Daarnaast zijn nog zeker zeven andere belangrijke ont;wildrelin~ 
gen van betekenis voor de betaalbaarheid ('sustainability') 
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ouderdomsvoorzieningen en het stelsel van gezondheidszorg voor 
de - althans in de westerse wereld - blijvend oudere bevolking. 
1. Demografie. Het totale bevolkingsaantal in de wereld neemt toe 
van zo'n zes miljard tegen het einde van de twintigste eeuw tot 
zo'n tien miljard rond het midden van de 21ste eeuw, terwijl het 
volume van de productie bij een jaarlijkse groeivoet van resp. 2% 
en 4% met een factor 2,7 en 7,1 kan toenemen ten opzichte van het 
jaar 2000. Aan het einde van de 21ste eeuw is het volume van de 
productie dan resp. 7,25 en ruim 50 maal zo groot als de omvang 
van de productie aan het begin van de 21ste eeuw. In de gedach
tegang van de aanhangers van de 'new economies' kan de wereld
economie de komende decennia, niet gehinderd door conjuncture
le bewegingen en inflatie, structureel met zo'n drie tot vijf procent 
per jaar groeien. Het klassieke armoedevraagstuk van de zgn. ont
wikkelingslanden behoort na enige tijd tot het verleden, ofschoon 
de welvaartsverschillen in de wereld waarschijnlijk nog lange tijd 
toenemen. 
2. Politieke hegemonie. De positie en invloed van de Verenigde 
Staten - alsook van Europa en Japan - in de wereld wordt wat ver
der weg in de 21ste eeuw minder belangrijk. Het Oost-Aziatische 
gebied, met name China en het etnisch verwante Taiwan en 
Singapore, nemen een groter deel van de wereldproductie voor 
hun rekening en winnen daarmee ook aan politieke en culturele 
invloed. In de loop van de 21ste eeuw worden ook het Indiase sub
continent en de Russische Federatie nieuwe kernen van economi
sche activiteit en politieke invloedssferen. De wereld wordt multi
polair. 
3. Europese integratie. De introductie van de euro in 2002 draagt 
bij tot een betere werking van de interne markt in de EU-landen 
en een grotere stabiliteit van de internationale economische 
betrekkingen. De weerstand tegen het opgeven van nationale 
autonomie en de euroskepsis zijn in verschillende landen echter 
vrij groot: de politieke integratie zal aanmerkelijk stroever verlo
pen. Bovendien is van een goed georganiseerde, efficiënt werken
de en democratisch gecontroleerde Europese overheid nog zeker 
geen sprake. 
4. Mondiale ecologie. Vervuiling van lucht, bodem, water en 
ongunstiger wordende klimaatcondities stellen de technologie en 
de inventiviteit van de mens op de proef om de leefomstandighe
den van de wereldbevolking langdurig op een adequaat peil 
('sustainable') te houden. De onzekerheden zijn groot, waardoor 
allerlei ongunstige ontwikkelingen te lang zullen doorgaan. 
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5. Bio- en gentechnologie. De 21ste eeuw zal grote doorbra 
ken te zien geven op het gebied van de moleculaire geneti 
ca en de biochemie. De biotechnologie biedt de mogelijk 
heid om tot een aanzienlijk grotere voedselproductie 
komen maar roept tegelijkertijd ook grote maatschappelij
ke weerstand tegen genetisch gemanipuleerd voedsel op 
Bovenal wordt de biotechnologie in verband gebracht me 
de mogelijkheid doorbraken te bewerkstelligen in d 
geneesmiddelen productie en de mogelijkheid een veelhei 
van diagnostische, curatieve en preventieve handelinge 
in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Denk daarbij a 
erfelijke ziekten, kanker en multifactoriële aandoeningen 
De levensduurverwachting van de mens kan er belangrij 
door verlengd worden. Genetische identificatie kan 00 

bepalen wie bepaalde verzekeringen kan sluiten en wi 
niet, en tegen welke condities. Aldus kunnen homogen 
groepen met een eigen premiestelling worden afgebaken 
en kunnen ook nieuwe maatschappelijk ongelijkhede 

worden gecreëerd. Het draagvlak voor velerlei vormen van solida 
riteit wordt als gevolg van het selectiemechanisme geringer. 
6. Moraliteit en criminalisering. Het proces van rationaliserin 
gaat gepaard met een proces van individualisering en secularise 
ring. Daarmee verdwijnt ook een belangrijk mechanisme van dis
ciplinering van mensen en samenleving, en al helemaal het ide 
van de maakbaarheid van de samenleving. Het blijkt dikwijl 
maar een kleine stap van verminderde moraliteit en dienstbaar 
heid aan de samenleving naar criminalisering als veel voorko
mend en normaal verschijnsel. 
7. De autonomie van de nationale staat. De nationale overheden 
kunnen steeds minder een autonoom economisch en financieel be 
leid voeren. In een interdependente wereld worden de beleidsmar
ges voor de nationale politiek steeds kleiner; al te grote verschil 
len, bijvoorbeeld op fiscaal gebied, kunnen niet lang blijven be 
staan. In Europees verband moet en zal men op tal van beleids 
terreinen tot verdergaande harmonisatie komen. 

Tenlgblik 

De tamelijk korte geschiedenis van de toepassing en de versprei 
ding van de informatietechnologie en de biotechnologie en d 
geschiedenis van de gentechnologie, die eigenlijk nog moet begin 
nen, manen tot voorzichtigheid bij de beoordeling van de rol, di 
deze technologieën gaan spelen. Wel kunnen we aannemen dat d 
puur technische component ervan maar één kant van het verha 
is. Veel onvermoede andere consequenties zullen straks waar 
schijnlijk vaak doorslaggevend zijn. 
Aangekomen in het jaar 2100 zal men, achterom kijkend, een veel 
heid van indrukwekkende ontwikkelingen en gebeurtenissen aan 
schouwen. De groei van de wereldbevolking is inmiddels goed 
deels ten einde gekomen. Een gevolg hiervan is een gemiddel 
oudere leeftijdsopbouw van de bevolking. Met name in de wester
se landen en delen van Azië is de ontwikkeling naar een oude 
bevolking ongeëvenaard geweest. Vergeleken met tal van andere 
ontwikkelingen, die gedurende de 21ste eeuw hebben plaatsge 
vonden, blijkt de ontwikkeling naar een oudere bevolkingssamen
stelling waarschijnlijk nog het minst spectaculair. Aan het eind 
van de 21ste eeuw weten we het echt. Het is buitengewoon spijti 
dat verreweg de meesten van ons dit moment niet meer zulle 
meemaken . • 
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