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Het nog veel voorkomende, klassieke beeld van mensen die de 70 gepasseerd zijn, is nogal zielig. 

Ze worden immers veelal neergezet als ‘vereenzaamde oudjes die zitten te verkommeren en weg 

te kwijnen’. Ze wachten eigenlijk alleen nog maar op hun levenseinde en hopen daarbij op de 

realisering van hun vage idee over een eeuwig durend gelukzalig bestaan in het Hiernamaals. Hun 

schoonheid is verwelkt, hun aantrekkelijkheid verlept, hun kijk op de wereld verouderd, hun 

gezondheid tanend, en hun nut voor de gemeenschap nihil. Sterker nog: die ‘ouden-van-dagen’ 

zijn eigenlijk overbodig en vormen in deze visie alleen nog maar een lasten- en kostenpost… 

<Hoe zien we er echt uit?> - Selfie op de glasexpositie in het Middeleeuwse Belfort van Brugge,  okt 2018 
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Veel van onze Nederlandse ‘oudjes’ zijn het bovenstaande warempel nog gaan geloven ook! 

Sterker nog: ze hebben zich met dat beeld vereenzelvigd en gedragen en voelen zich er in 

toenemende mate naar! Althans, dat wordt aangenomen en beweerd door de goed bedoelende 

Vrijwilligers, Onderzoekers en Professionals-in-de-Ouderzorg die zich nu al 50 jaar met de 

toenemende eenzaamheid in Nederland bemoeien1. Eenzaamheid --en de ermee gepaard gaande 

sociale, emotionele en lichamelijke verpietering van Ouderen--  is als nationaal probleem 

aangemerkt door de landelijke Overheid. Dat hangt natuurlijk -- typisch Nederlands -- samen met 

het feit dat de kosten van de Ouderenzorg de pan uit rijzen. Dit ondanks het aangetoonde feit dat 

vereenzaamde mensen 14% meer kans maken op een vervroegde -- dus te vroege -- dood….2 

waardoor die kosten worden afgeremd. Enne: Hoe scoor je zelf qua eenzaamheid?  

Sinds kort minstens 3x in de week naar Fitness -- een bron van Plezier, van Leuke Contacten met jongeren en van  veel Energie ! 

                                                           
1 EEN MILJOEN EENZAME OUDEREN IN NEDERLAND 
Eén op de vier ouderen is eenzaam. Daarvan zijn er 200.000 extreem vereenzaamd en scoren allerberoerds op zowel 
de sociale als de emotionele metingen van eenzaamheid. 
Zie: https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid   
 
2 TE VROEG AAN JE EINDE KOMEN DOOR EENZAAMHEID 
We beweren dat we ‘maar één keer leven’.  Als dat waar dit, dan is het natuurlijk godgeklaagd dat we toestaan dat 
onze mede-burgers TE VROEG aan hun einde komen in ons schatrijke landje! Meer over deze gegevens: 
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid   

https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/eenzaamheid
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In deze serie bijdragen aan onze Ludgeriaanse alumni-website ga ik proberen aan te tonen dat het  

negatieve beeld over met name 70-plussers  veel te eenzijdig en te negatief is. Ik bestrijd daarbij 

niet de triest makende cijfers op zich. Maar wel het <negatieve imago> van 70-plussers!  Het 

opstapelen van beroerde feiten-over-deelaspecten van ons leven werkt m.i. verblindend en 

vertekenend. De door ons zelf ervaren en door anderen gepercipieerde kwaliteit van ons leven is 

geen optelsom van nare feitjes! En ook geen maatschappelijke last! Een simpel voorbeeld:  

De Ouderenzorg is een BELANGRIJKE SECTOR VAN DE NATIONALE ECONOMIE. Alleen al in de 

Deelsector <zorg-afhankelijke-ouderen> wordt meer dan 7,3 miljard omgezet voor langdurige 

zorg3. Het aantal mensen dat daarbij een al dan niet ruim belegde boterham verdient, loopt in de 

honderdduizenden. Dit soort macro-economische positieve feiten speelt echter nauwelijks een rol 

in de beeldvorming over vergrijzing! Het is m.a.w. klinkklare onzin te denken dat we er als 

maatschappij armer op worden als we veel geld besteden aan onze bejaarden! 

 

 

Het plezier ligt eigenlijk voor het oprapen! Als gepensioneerde, redelijk gezonde, en goed 

opgeleide oudere-met-een-levenspartner voldoe ik namelijk aan alle eisen die de kans op 

welbevinden en geluk maximaliseren! Ik hoop dan ook in deze Serie ‘achter de geraniums’ te 

                                                           
3 DE KOSTEN VAN DELANGDURENDE ZORG VAN DE ZORG-AFHANKELIJKE-SENIOREN 
Sinds 2015 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) van kracht. Ruim 1% van de 65-plussers maakt hiervan gebruik tot aan 
hun dood. Er gaat 7,3 miljard euro per jaar om in deze sector. Je leest er alles over in dit Rapport: 
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2017/04/voorspellers-van-gebruik-en-kosten-in-de-
ouderenzorg.pdf  
 

KLEUR, FLEUR EN GOED HUMEUR zijn toonaangevend in ‘mijn’ multi-culti Fitness! ‘k Wist niet dat Senioren er zo welkom zijn! 

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2017/04/voorspellers-van-gebruik-en-kosten-in-de-ouderenzorg.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2017/04/voorspellers-van-gebruik-en-kosten-in-de-ouderenzorg.pdf
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ontdekken dat het overgrote deel4 van de huidige Senioren c.q. 70-Plussers in ons land er een 

prachtige, maar geprivilegieerde tijdbesteding, zelfbeleving en zingeving op na houdt. Als 

Nederlandse Babyboomer genieten zij -- wij dus -- van een leefwijze die gekenmerkt wordt door 

een eenmalige en unieke combinatie van materiële onbezorgdheid, gezondheid, vrijheid, 

gelijkheid en rechtvaardigheid. Nooit heeft een bevolkingsgroep het zo goed gehad. En ik denk 

dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat de generaties na ons het nooit meer zo goed zullen 

krijgen.  

 

Omdat <de huidige senior> natuurlijk niet bestaat, ga ik niet proberen zo’n stereotype neer te 

zetten. Aan abstracte, kwantitatieve CBS-achtige karakteriseringen hebben we als individu ook  

heel weinig. Er bestaat immers niet zoiets als een <gemiddelde 70-plusser>. Maar wel is met 

kwalitatief foto- en beschrijvingsmateriaal duidelijk te maken dat onze eigen, goed opgeleide 

leeftijdsgroep gekenmerkt wordt door verscheidenheid op elk levensgebied. Onze (autochtone!) 

leeftijdsgroep is qua leefstijl en welbevinden 

bijzonder veelkleurig! Maar dat is niet zo 

bekend bij het grote publiek. Daarvan zijn 

we zelf de ‘schuldigen’.  

Immers, veel senioren zitten gevangen in 

privacy-taboes die eigenlijk niet meer van 

deze tijd zijn! We vertellen bijvoorbeeld 

maar mondjesmaat iets over onze 

geldbesteding, onze intieme relatie(s), onze 

seksualiteit, angsten en tekortkomingen. En 

over onze tegenstrijdige neigingen en 

opvattingen laten we ons al helemaal niet 

uit! We blijven zo ‘doende en nalatende’ 

onbekend en dus onbemind bij het grote 

publiek!  

Omdat er nog niemand in is geslaagd om 

andermans brein te hacken, is het dus aan 

ons zélf om de eigen taboes te doorbreken 

en wat van ons eigen bestaan  te laten zien!  

 

                                                           
 
4 EENZAAMHEID EN CONTEXT 
Omgevings- en opleidingskenmerken bepalen voor een heel belangrijk deel of iemand zich eenzaam voelt en ook 
sociaal gezien eenzaam is. Het hebben van een levenspartner, je opleiding en gezondheid hebben dus een enorme 
invloed op je welzijn en welvaart!. Korte uitleg vind je hier: 
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie 
 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie
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Mijn uit Martinique afkomstige man Yves en ik verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we 

wonen in een buurt waarin uitzonderlijk veel (158!) verschillende etnische groeperingen wonen. 

Het beleven van zo’n bio- en cultuurdiversiteit leidt vanzelf tot relativering op elk gebied. 

 We gaan ‘vanzelf’ onze eigen opvattingen, gevoelens, uitingen en ervaringen minder 

verabsoluteren. Immers, we zien continu om ons heen dat <alles ánders kan> en dat <alles ánders 

gewaardeerd> kan worden! Relativeren wordt zo een vanzelfsprekende activiteit. Ik ervaar het als 

een psychologisch automatisme dat me een realistischer en aantrekkelijker beeld van ons eigen, 

menselijk bestaan oplevert. Bovendien als een nuttige manier  om niet  deprimerend en 

verlammend overweldigd te worden door mijn eigen en Yves’ ernstige gezondheidsproblemen5 

en de ermee gepaard gaande zorgen, tegenvallers en de vele noodgedwongen onvoorspelbare 

veranderingen van onze voornemens en dagbesteding.  

                                                           
5 ONZE GEZONDHEIDSPROBLEMEN ZIJN GEEN BAGATEL  
Ik heb het er in sommige bijdragen aan ons alumniblad Hilversum 3  en op onze website al diverse keren over gehad 
dat het niet zo best gaat met mijn rikketik en dat ik bovendien kamp met schildklierproblemen en natrium-deficiëntie. 
Maar mijn geliefde man, Yves, heeft het Lot nog lulliger bedeeld: Hij kampt met een uiterst geringe en sterk afnemende 
nierfunctie! Het is een serie voldongen feiten die allerlei dwingende eisen stelt aan ons dagelijks leven en onze 
plannen dikwijls doorkruisen of teniet doen.  

Yves' waarderende lach bij het zien van  ‘dat geile blote kontje’ van Amor - Hermitage: expositie Classic Beauties -15-10-2018 
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Het staat me nog niet helemaal duidelijk voor ogen. Maar één ding is zeker: Ik zal proberen in de 

volgende bijdragen aan ons Postvakh3 een representatief en integraal beeld te schetsen van de 

essentie van mijn Seniorenbestaantje Anno 2018. Dus komen prozaïsche, culturele, intieme, 

relationele, vriendschappelijke en financiële zaken & onze leefomgeving zeker aan bod.  Daar 

probeer ik me zonder ouderwetse taboes te laten zien: <met de billen bloot> -- Smile!    

 

 

Hier al vast wat plaatjes uit de toegezegde bonte reeks im-&expressies: 

              kleur werkt aanstekelijk                  valsheid (wickedness) van de blanke man 

 

        bij oude vrienden op bezoek         in een eenzijdig Tropenmuseum   
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Hoe we wel en niet zondigen tegen strenge, wetenschappelijk berekende  dieet-voorschriften 

Mijn geestelijk voer van de afgelopen 9 dagen was ook al zo’n eclectische mengeling 


