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AANLEIDING 

In de Pers en op TV worden we bijna dagelijks geconfronteerd met tegenstrijdige berichten over 

de leefsituatie en levensvervulling van Ouderen in ons land. Aan de ene kant wordt in publicaties 

en door Overheden benadrukt dat senioren in toenemende mate vereenzaamd, armlastig en in 

ledigheid zitten te wachten op hun naderende dood of zware dementie.   En in flagrante tegen-

spraak met dit miserabele beeld, bejubelen dezelfde media en instanties de senioren als 

levenslustige, actieve pensionado’s die de bloemetjes buiten zetten en volop genieten van hun 

riante pensioenen en gehamsterd kapitaal. 

“Wat klopt er eigenlijk van die twee beelden?” vroeg ik me af toen ik wat dieper in de literatuur 

en statistieken dook.  Maar het antwoord op die vraag bleek niet eenvoudig. Vandaar dat ik besloot 

om héél dicht bij eigen huis te blijven en te gaan schetsen hoe het dagelijks, privé leven en beleven 

van een klein deel van die Senioren, de 70-Plussers, er uit ziet. En binnen die nog steeds groeiende 

doelgroep2 richt ik me vooral op de relatief kleine groep Hoger Opgeleide Babyboomers waartoe 

onze   eigen Ludgerianen ook gerekend mogen worden.  

 

PORTÉE / INHOUD EN STREKKING  

Maar ook na bovengeschetste inperking van mijn vraagstelling lijkt de klus te ambitieus. Onze 

generatie roerde en roert zich weliswaar vaak en luidruchtig, maar over het eigen privé-bestaan 

zijn we zo gesloten als oesters. <Hoe we ons leven privé leven en beleven> , blijft nagenoeg buiten 

zicht. Vandaar dat er door onszelf en de buitenwacht zoveel gekletst, gefantaseerd, gelogen en 

                                                           
1 NAAMSWIJZING VAN KWEEKSCHOOL ANNEX INTERNAAT  
Met het aantreden van frater Meinardus (drs Gerard Steggink) als directeur in 1966 , en als uitvloeisel van de 
voortgaande Onderwijsvernieuwing en het Aggornmiamento in de r.k. kerk werd het instituut St.Ludgerus omgedoopt 
tot Pedagogische Academie Ludger.  
 
2 TOENEMEND AANTAL (HOOG) BEJAARDEN 
Een kleine tien jaar geleden  (2009-2010) was al een kwart van de 65-plussers hoogbejaard. Dus de 80 gepasseerd. Dat 
aantal neemt versneld toe omdat de eerste golf Babyboomers in die periode ook op pensioen ging. Zie: 
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2009/14/in-2050-meer-hoogbejaarden-zonder-nakomelingen  
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verzwegen wordt over de werkelijke leefsituatie, tijdsbesteding, gevoelens en levensplezier van 

onszelf en andere 70-plussers. 

 

Met bovenstaande in mijn achterhoofd, besloot ik in deze serie vooral mijn eigen situatie als 

uitgaanspunt te gaan gebruiken om schetsmatig en zonder onnodige taboes verkennend in kaart 

te brengen hoe het dagelijks leventje van  voormalige Ludgerianen er uit ziet…. en aanvoelt door 

Ludgeriaanse ‘lotgenoten’ die deze schetsen onder ogen komt. Zij kunnen namelijk aan de hand 

van die portretten zélf bepalen of en in hoeverre hun en mijn eigen private 70-plus-bestaan 

correct ingekleurd wordt a.h.v. de 7 thema’s die met mijn portretten worden aangekaart.  Waar 

mogelijk zal ik een contrasterende aanpak hanteren. Dat is in onderhavig geval heel in het bijzonder 

geëigend. Immers, als homoseksuele man van 73 jaar ben ik slechts één van de 4 klasgenoten van 

de Ludgerjaargang 1962-1967 die qua seksualiteit behoren tot de categorie LHBTI die zo’n 10 à 15 

% van de bevolking omvat. Bovendien is het ook nog eens zo dat mijn partner Yves 23 jaar jonger 

is dan ikzelf. Zo’n groot leeftijdsverschil tussen echtelieden komt -- voor zover bekend -- binnen 

mijn eigen Ludgerlichting slechts 2 keer voor. 

 

VOORZIENE THEMATISCHE AFLEVERINGEN 

Hieronder staan al vast zes thematische verkenningen genoemd. De 7e plek is gereserveerd voor 

het thema dat de lezers -hopelijk- aanleveren ter compensatie en correctie van mijn eventuele 

eenzijdigheid en blinde vlekken. 

Maar staar je niet blind op deze titels! Al verkennend, kunnen andere onderwerpen meer geëigend 

zijn dan ik aanvankelijk voorzie!  

  

1. EEN EERSTE SELFIE…. ter verkenning van het dagelijkse leven  

van Babyboomers anno 2018  

2 VOLG HET DUBBELTJE… en je ziet het geprivilegieerde leven 

van Babyboomers anno 2018 

3. MET OOGKLEPPEN OP IN HET HIER-EN-NU… de hectische jacht op geluk&zingeving  

Babyboomers anno 2018 

4. AFZIEN EN HERZIEN…  de effecten van een steeds onzekerdere plannenmakerij   

van Babyboomers anno 2018 

5. INZIEN EN UITZIEN  NAAR HET EINDE… de omgang met het besef van eigen eindigheid  

 van Babyboomers anno 2018 

6. EEN ONZEKERE NALATENSCHAP… over afbrokkelende gelijkwaardigheid en empathie  

  Van Babyboomers anno 2018 

7. ??????????????????????????? 

 


