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effecten ervan in het Dagelijks Leven van 70+ Babyboomers en de nog veel ouderen 

 --een kort lees- en lachadvies--  

door Gerard B. Kosse --  Amsterdam, 16-12-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verleden week was het dan weer zover: De Kerstversiering van ons Wooncomplex Gouden Leeuw 

moest ter hand worden genomen. Ik zag er als een berg tegenop. En dat bevreemdde me. Immers, 

als ‘Coördinator en Decoratie-bedenker’ neem ik deze vrijwilligersklus al 25 jaar met plezier ter 

hand. Elk winterseizoen prijkten de ingangen en grote hallen van alle 10 Torens en de glazen 

loopstraat die ze verbindt dan ook met de originele resultaten van de dagenlange inspanning die 

ik en mijn Versierploegje zich getroostten. Ik kwam er zelfs speciaal voor terug als ik in een 

decembermaand voor een Consultancy-missie in West-Afrika verbleef. Die sterke versierdrang 

heeft alles te maken met de eenzame kerstperiodes uit mijn jeugd. Lees er mijn Postvakh3-bijdrage 

DIE EENZAME LUDGER-KERST VAN 19651 nog maar eens op na. Toen, in 1965, zette ik een punt 

                                                           
1 DIE EENZAME LUDGER-KERST VAN 1965 
In mijn dooie eentje tijdens de Kerst in ons Ludgerinternaat… Je leest er alles over in het artikeltje dat deze naam 
draagt. Je vindt het in de rubriek <bewaard> van ons Postvakh3 

Het is zwaar afzien maar een geweldig uitzicht 
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achter die eenzame seizoens-ellende. Ik nam me toen in dat koude, uitgestorven  Internaatgebouw 

voor dat ik voortaan alleen nog maar gezellige en feestelijke kerstdagen zou hebben -- een Kerst 

die ik zou delen met vrienden en andere geliefden. En dat lukte wonderwel. Waarom zag ik dit jaar 

dan zo op tegen de voorbereidingen? Zelfs zo erg dat ik besloot me definitief terug te trekken? 

 

De eindigheid van mijn leven en het ‘gedwongen’ los laten van plezierige zaken drongen zich aan 

me op toen ik afzag van de boven genoemde vrijwilligersklus. Ik kreeg er een beetje <de blues> 

van. Temeer omdat ik me een poosje geleden ook al had voorgenomen geen nieuwe gezinnetjes-

in-schuldproblemen meer te gaan begeleiden -- daartoe 

genoopt door nieuwe, pijnlijke hartklachten, sterk 

afgenomen energie en minder vitaliteit.  

 

<Minder doen, berusten, opgeven, en me schikken in mijn 

lot> voelen echter wezensvreemd aan. Het hiernaast 

afgebeelde bordje typeert mijn levenshouding veel beter. 

Opgeven was er nooit bij. Altijd zette ik door. En dat moest 

ook wel omdat ik als lid van een (homoseksuele) minderheidsgroep heel bewust mijn eigen 

levenspad moest banen en dat gelukkig ook kon. Veel explicieter en bewuster dan het geval is bij 

het overgrote deel van de hetero meerderheid. De lopende 

TV-reportage-serie <How to be gay>2  illustreert die specifieke 

noodzaak en bewuste inzet om door te zetten heel treffend.  

 

Toen ik eenmaal besefte dat mijn oude zelfbeeld en 

activiteiten niet meer strookten met mijn huidige 

werkelijkheid, verdween mijn wat neerslachtige stemming 

als sneeuw voor de zon. Ik had immers met vallen en opstaan 

heel goed geleerd dat onze leefwereld en persoonlijkheid niet 

zozeer vaststaande gegevens zijn,  maar beter gezien kunnen 

worden als ‘mogelijkheden tot handelen, tot veranderen’.    

Met andere woorden -- zei ik tegen mezelf: “niet bij de pakken 

neer gaan zitten! Maar wel  eerst even afscheid nemen van 

wat eigenlijk al lang niet meer voor mij geldt”. Ik merkte toen ook dat ik met betrekking tot mijn 

kerst-versierklus en andere vrijwilligerswerkzaamheden al onbewust tot een beslissing was 

gekomen.  Ik moest het alleen nog eventjes bewust  aan mezelf en anderen vertellen!  

                                                           
2 ZESDELIGE KRO-NCRV-REPORTAGE-SERIE <HOW TO BE GAY> 
Elke vrijdagavond is er een nieuwe aflevering op NPO 2. Presentator Margriet van der Linden bezoekt daarin diverse 
landen om saillante belemmeringen van de leefruimte, de (in)tolerantie van de meerderheid,  de belevingswereld en 
de leefbaarheidsoplossingen <coping mechanismen> van gays te belichten. 
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Maar het hierboven gemelde inzicht dat ik eigenlijk al onbewust besloten had om allerlei 

activiteiten te matigen en zelfs te beëindigen druist in tegen de manier waarop onze generatie 70-

plussers heeft geleerd om te beslissen.  Onze generatie Babyboomers is immers opgegroeid met 

het (foute!) idee dat we ingrijpende beslissingen in ons leven expliciet, rationeel en bewust   

moeten en kunnen  nemen. Maar dat is helemaal niet 

het geval! De meeste en de beste beslissingen worden 

onbewust genomen! We denken vooral met ons 

gevoel! Dat is een wetenschappelijke waarheid als een 

koe! Overal en telkens weer blijkt uit onderzoek dat ons 

onbewuste ons gedrag, ons denken en onze gevoelens 

stuurt! Je kunt er alles over lezen in het vlot en leesbaar 

geschreven boek met de titel <Het slimme onbewuste>3 

van professor Ap Dijksterhuis. Een korte samenvatting 

vind je hier: 

http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-

Model/Slimme-onbewuste.pdf 

 

Met andere woorden: wij, 70-plussers moeten beter 

leren ‘luisteren’ naar hetgeen ons eigen onbewuste al 

lang weet! We moeten onze oude gewoonte en 

mening herzien! We moeten vooral eerst accepteren 

dat ons bewustzijn alleen maar het topje van een ijsberg 

is als we willen begrijpen hoe ons leven geregeld wordt. 

Dat voorkomt onnodig gemis, verdriet om <wat ooit was> en tekort-schiet-gevoelens. De 

kenmerken van ons verouderingsproces worden dan niet meer zo exclusief en negatief ervaren!  

 

De meeste Ludgerianen die onze alumni-media lezen behoren tot de leeftijdsgroep <vroege 

ouderdom> - dus tot de leeftijdsgroep 65 - 75 jaar. Binnen deze groep blijken vooral de 70-plussers 

nog hoofdzakelijk een achterhaalde mening te hebben over verouderingsprocessen. In talloze 

gerontologie-studies komt dat zijdelings aan de orde. Onze leeftijdsgroep ziet vergrijzing nog 

                                                           
3 HET SLIMME ONBEWUSTE -- DENKEN MET GEVOEL 
Met deze titel publiceerde de meermalen onderscheiden hoogleraar Ap Dijksterhuis in 2007 de verbluffende, 
internationaal vastgestelde feiten over menselijke besluitvorming ook in een helder en vermakelijk boek voor het grote 
publiek. Afgelopen jaar (2018) verscheen al weer de 49e druk van deze bestseller. Het haalt ons bewustzijn van zijn 
oude voetstuk en dwingt dus tot herbezinning. 
Een goedkope uitgave is verschenen bij Uitgeverrij Prometheus. ISBN 978 90 351 4341 8    

http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Slimme-onbewuste.pdf
http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Slimme-onbewuste.pdf
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steeds voornamelijk als een proces van aftakeling en verval. Maar dat beeld klopt al lang niet 

meer! Het  ontbreekt velen van ons echt aan basiskennis over veroudering . Die kun je snel opdoen 

of verbeteren als je even de moeite neemt om het korte artikel <proces van veroudering> te lezen.  

Je vindt het hier: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/150331-ouder-worden-het-proces-

van-veroudering.html  Waar het vooral om gaat is dat WE ZELF VOOR EEN BELANGRIJK DEEL VORM 

KUNNEN GEVEN AAN ONS EIGEN VEROUDERINGSPROCES! Maar ik voeg er op grond van eigen 

ervaring haastig aan toe dat we dan niet te veel gehinderd moeten worden  door snerpende pijn 

en soortgelijk ongemak.  

 

 

Juist voor de Kerstdagen lijkt het me een pracht-idee om onze kennis en beleving van onze eigen 

levensfase eens op te frissen en bij te spijkeren. Ikzelf blijf 

dat ook doen; en wel op de veruit beste manier die ons lenig 

en soepel houdt: door er iets over te lezen en te lachen. 

Vandaar mijn drie leesaanbevelingen. Dus om ONS SLIMME 

ONBEWUSTE te verkennen aan de hand van het genoemde 

boekje van professor Dijksterhuis, met wat lees- en google-

werk de hedendaagse kennis van onze eigen verouderings-

proces begrijpen, en door te lachen om de vele cartoons die je tegen komt als je googelt met de 

woorden <veroudering en grappige afbeeldingen> .   

 

 

PRETTIGE FEESTDAGEN! 
GK 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/150331-ouder-worden-het-proces-van-veroudering.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/150331-ouder-worden-het-proces-van-veroudering.html

