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INTERWIEW DEMOGRAAF LEO VAN WISSEN 

De nieuwe vijftiger gaat niet sneu aftellen hoeveel jaren hij nog 'moet' voor 
hij met pensioen mag.  
De nieuwe vijftiger begint een nieuwe studie en zoekt een nieuwe baan. 

Demograaf Leo van Wissen: 'De manier waarop we ons leven indelen, is 
achterhaald.' 
 
Stelling: 
 

'Onze samenleving wordt op een, belachelijke manier door jongeren 
gedomineerd' 
 
Door Wilma de Rek             Beeld Claudia de Cleen 

Hoera, we worden oud! 
 
 

Neem hemzelf nou, Leo van Wissen, hoogleraar en 
directeur van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI).  
Hij is 55 jaar. Is dat jong? Nee, dat is niet jong. 

Maar oud is het evenmin.  
'Een eeuw geleden, tóén was 55 oud.  
In 1912 hadden hier vermoedelijk twee lege 
stoelen gestaan: de kans is groot dat ik allang was 
overleden aan ouderdom en dat jij na verschrikke-
lijke barensweeën in het kraambed was 
gestorven.' 
 
De Nederlandse bevolking vergrijst, want mensen 

krijgen minder kinderen en worden ouder.  
Het wordt hoog tijd, zegt Van Wissen, dat we op 
een andere manier naar die vergrijzing gaan 
kijken.  
 
Vorige week (11 oktober 2012) presenteerde het 

NIDI een rapport over 'actief ouder worden in 
Nederland'.  
Daarin wordt gepleit voor een 'grijze revolutie', 
een verandering in het maatschappelijk debat over 
hoe met de maatschappelijke gevolgen van de 
vergrijzing moet worden omgegaan. 

 
De discussie is lang gekaapt door economen; nu 
moeten demografen het overnemen, lijkt jullie 
stelling.  

'We pleiten voor een genuanceerder beeld. 
Vergrijzing wordt altijd als een probleem 
gepresenteerd en dat komt mede doordat 
economen de neiging hebben vooral de financiële 
kant te belichten: hoeveel kost dat? Dat is 
natuurlijk een zinnige vraag, want als mensen 
langer leven betekent dat ook dat  ze meer 
kosten; maar als je alleen maar op die manier 

naar vergrijzing kijkt, ben je wel een heel zure 
boekhouder. 
'Wij leiden een leven dat veel langer duurt dan 
vroeger, over het algemeen en dat in de meeste 
gevallen ook veel zinvoller is gevuld. Dat is toch 
prachtig? Nooit eerder in de geschiedenis van de 
mensheid werden we zo oud; dat is een enorme 
verworvenheid.  
In de prehistorie was je oud als je 30 was.  
In 1840, toen in Nederland officieel werd 
begonnen met het bijhouden van de levensver-
wachting, lag die nog onder de 40. Minder dan 
een op de drie mensen bereikte de 65.  
Mijn vader was op mijn leeftijd al gestopt met 
werken, ik moet over tien, twaalf jaar met 
pensioen. Ik zeg 'moet', want zo voelt het ook: ik 
weet bijna zeker dat ik op mijn 67ste nog geen zin 
heb volledig te stoppen met werken. 
 
'Nu zit ik natuurlijk in een eliteberoep, dat geef ik 
meteen toe; als ik putjesschepper was, lag het 
anders. Maar de elite van nu is het rolmodel voor 
morgen.  
Elke samenleving moet een elite hebben.  
Het cruciale is dat iedereen tot de elite moet 
kunnen doordringen; dan heb je een transparante 
samenleving.  
Er zijn veel meer mensen hoger opgeleid dan 
vroeger, het aantal zware beroepen is afgenomen 
en denkkracht is belangrijker dan fysieke kracht. 
Dat biedt mogelijkheden voor ouderen om langer 
door te gaan.' 
 
Alleen heeft niet iedereen daar zin in. 

'Misschien wel als we anders gaan kijken naar de 
manier waarop we ons leven inrichten.  
Nu volgen we een opleiding, kiezen een beroep en 
oefenen dat uit tot aan ons pensioen.  
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Dat is ouderwets.  
Ons onderwijssysteem is eigenlijk achterhaald.  
Het past bij een tijd waarin iemand blij mocht zijn 
als hij de 60 haalde. 
'Maar de levensverwachting ligt nu voor mannen 
op 79 en voor vrouwen op 83. En hij stijgt alleen 
maar door, in een kaarsrechte lijn.  
 

Het uurtje dat wij nu met elkaar aan het praten 
zijn, is onze levensverwachting met een kwartier 
toegenomen: over tien jaar is de levensver-
wachting met twee en een half jaar gestegen en 
over vijftig jaar is hij volgens sommige prognoses 
12,5 jaar hoger dan nu.  

 
Waarbij vrouwen en mannen een beetje naar 
elkaar zullen toegroeien. Vrouwen worden 
ongezonder omdat ze meer dingen doen die 
mannen altijd deden - drinken, roken, stress 
hebben - en mannen doen vrouwendingen en 
worden minder ongezond. 
 
'Met die stijgende levensverwachting moet je je 
afvragen of ons huidige leefmodel nog wel correct 
is. Ik denk van niet.  
 
Als je veel later sterft dan vroeger, waarom zou je 
dan niet rond je 5oste aan een nieuwe opleiding 
beginnen?  
Waarom bereid je je rond die leeftijd niet voor op 
een andere periode in je leven, waarin je iets 
nieuws gaat doen  - of iets dat in het verlengde 
ligt van wat je al gedaan hebt - en waarmee je 
vrolijk verder kunt?  
 
Nu proppen we carrière, kinderen krijgen en 
persoonlijke ontwikkeling allemaal in één fase. 
Tijdens die fase is het spitsuur, daarna is het 
opeens over en sluiten maar.  
 
Het is bizar dat mensen stoppen met werken als 
ze nog in de kracht van hun leven zijn.' 
 
Het is crisis, jongeren vinden met moeite een 
baan. Geen ideale timing voor een pleidooi om 
mensen langer te laten werken.  

'Op de korte termijn zit niemand op meer oudere 
werknemers te wachten. Maar ik denk dat onder 
druk van de arbeidsmarkt op de langere termijn 
een herwaardering van oudere werknemers zal 
komen. De instroom aan de onderkant wordt 
minder en over een tijdje,mits de crisis wegebt, 
zul je zien dat oudere werknemers hard nodig 
zijn.' 
 

Naar ouderen wordt nu met dedain gekeken. 
'Oud is fout' schreef mijn collega Mirjam 
Schötteindreier afgelopen voorjaar in de 
Volkskrant. Het lijkt weleens of je na je 45ste 
maar beter kunt doodvallen. 

'We leven in een samenleving die op een 
belachelijke manier door jongeren wordt 
gedomineerd.  
Tot de jaren zestig hadden jongeren zich maar te 
schikken.  
Wie jong was, keek uit naar het moment waarop 
hij een jaar of 30 zou zijn en eindelijk het leven 
van een volwassene kon gaan leiden.  
In de jaren zestig en zeventig is de 
jongerencultuur de dominante cultuur geworden, 
met dank aan de babyboomers, en dat is niet 
meer overgegaan. Je ziet het op tv en in het 
straatbeeld, waar je je in winkels niet 
verstaanbaar kunt maken. 
 

'Het beeld dat van ouderen bestaat, is voor een 
deel een mentaliteitskwestie.  

 
Maar met de toenemende vergrijzing gaan we 
vanzelf anders naar oudere werknemers kijken en 
oudere werknemers gaan ook anders naar zichzelf 
kijken.  
Ik denk dat de komende tien jaar heel veel dingen 
laten zien waarvoor we nu nog bang zijn.  
Het zijn subtiele mechanismen, die zich 
verankeren in de hoofden van mensen.  
Wie nu op zijn 60ste in de collegebanken 
plaatsneemt, wordt toch een beetje raar 
aangekeken. Maar onder druk van sociale 
veranderingen verandert ook de tijdgeest. 
 
'Het punt is: we praten al heel lang over 
vergrijzing, maar eigenlijk begint de échte 
vergrijzing nu pas.  
Nu is een op de zes mensen 50-plus. 
In 2025 is dat er een op de vier.  
 

Tot aan het jaar 2000 groeide het aantal 
55-plussers met 20 duizend mensen per jaar. 
Nu krijgen we er elk jaar 60 duizend bij.  

 
Dat zijn de babyboomers en die gaan vermoedelijk 
niet allemaal lijdzaam achter de geraniums zitten.  
Wat dus goed is.' 
 
Vorige maand (september 2012) bleek dat de 
levensverwachting van de armste en laag 
opgeleide blanke Amerikanen is gedaald, terwijl 
die van de armste zwarten stijgt. Roken, 
obesitas en de achterblijvende gezondheidszorg 

werden genoemd als mogelijke verklaringen. 
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'De sociaal-economische verschillen tussen 
bevolkingsgroepen, de verschillen in leefsituatie 
dus, zullen ook hier vermoedelijk veel groter 
worden.  
 
Je kunt heel lang ongezond leven, maar op een 
gegeven moment krijg je de rekening gepresen-
teerd.  
 

Gezond oud worden, begint vroeg.  
Een mens bouwt op allerlei manieren kapitaal op, 
niet alleen financieel maar ook wat betreft zijn 
gezondheid of zijn sociale omgeving. 

 
'Het verschil tussen sociale klassen in gezondheid 
en sterfte is er altijd geweest, maar het was niet 
eerder zo groot als nu.  
Vroeger had je ziektes die iedereen raakten, zoals 
pokken of tbc. Die ziektes zijn er bijna niet meer.  
 

Nu is leefstijl de belangrijkste gezondheidsfactor. 
En waar leefstijl ertoe gaat doen, zie je de 
bevolkingsgroepen uit elkaar lopen en de 
ongelijkheid in de samenleving dus toenemen. 

 
'Ik was laatst bij een reünie van mijn lagere 
school. Daar zag ik mannen die net zo oud zijn als 
ik, maar die jaren in de kwekerij hebben gewerkt 
en nu totaal zijn afgeleefd: oude mannen met 
zware shaggies in de mond.  
 

De solidariteit gaat zwaar op de proef gesteld 
worden.' 

Daarmee is meteen de vraag beantwoord wat 
voor soort werk de oudere elite straks kan doen. 
Die moeten voor hun minder bedeelde 
leeftijdsgenoten gaan zorgen.  

'De zorg is de grootste groeisector, dat zeker. 
Maar elk tijdsgewricht heeft zo zijn eigen golven.  
De afgelopen decennia was ICT ineens booming, 
dat blijft nog wel even. Daarna komt er misschien 
iets heel nieuws. Iets waarvan we nu nog geen 
weet hebben.  
In 1850 waren er alarmerende prognoses over hoe 
de boel in de steden in de soep zou lopen als het 
zo doorging met al die paarden; er zou meters 
stront in de straten liggen. Alleen verdwenen de 
paarden, en kwamen er auto's die nieuwe 
problemen veroorzaakten.  
De Club van Rome voorspelde in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw zo'n beetje het einde der 
tijden en er is nog altijd reden voor zorg; maar 
tegelijk zijn we bijvoorbeeld een stuk energie-
zuiniger geworden en zijn er technieken 
ontwikkeld die niemand kon voorzien.  
 
In 1800 telde de aarde een miljard mensen, nu 7 
miljard, en eind van de eeuw zitten we op 10 
miljard.  
 
Dat zijn de prognoses.  
Maar die zijn onzeker.  
En wij zijn best inventief.' 
 
 

 

 
Fijn om grijs te zijn 
 
Het jaar 2012 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het 'Jaar van actief ouder 
worden  en solidariteit tussen generaties'.  
Over actief ouder worden gaat ook het vorige week (11 oktober  2012) verschenen rapport van 
het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, (NIDI) een onderzoeksinstituut van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.  
Het rapport pleit voor een andere benadering van de vergrijzing.  
 
NIDI-directeur Leo van Wissen: 'Dat we almaar ouder worden, wordt steevast gezien als 
probleem; maar het is vooral een enorme verworvenheid.' 

 


