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DEEL 5: BABYBOOMERS ONDER DE LAKENS 
   kanttekening en pleidooi inzake de seksualiteit van 70-Plussers  

  Gerard B. Kosse -- Ludgerlichting 1962-1967 

Amsterdam, 25-02-2019, de dag van herdenking van medemenselijkheid  

 

OUDEREN-SEKS-IN-DE-PRAKTIJK-STUDIES  

Afgelopen herfst werd ter gelegenheid van de NATIONALE OUDERENDAG op 3 oktober binnen een 

vijfdelige serie over vergrijzing uitvoerige aandacht besteed aan seksualiteit en intimiteit van 65-

plussers. Wetenschappelijke studies over dit onderwerp zijn nog steeds schaars. Maar daar komt 

sinds kort verbetering in. En dat werd hoog tijd. 

Immers meer dan 3,2 miljoen mensen behoren 

in ons land al tot deze  zeer actieve, bewuste en 

kapitaalkrachtige seniorengroep !  Je kunt de 

cijfers over hun  bejaarde sekswensen en 

capriolen zelf lezen in een kort artikel op 

internet1.  Ze zullen je prettig verrassen! 

 

Ik merk echter bij voorbaat op dat ik uit eigen 

gesprekken met leeftijdsgenoten de indruk heb 

dat deze studies de werkelijkheid niet 

duidelijk genoeg in kaart brengen. Immers, 

wat bedoelen onderzoekers en de  bevraagde 

senioren precies met <seks>? Hoe breng je in 

beeld wat ik zelf vaak zie bij hoogbejaarde 

homovrienden? Hun oude dag is heel vaak 

opvallend vol  met lichamelijke tederheid en 

aanrakingen! Ik vind dat ontroerend! Toch 

zeggen ze hetzelfde als hun hetero leeftijds-

genoten: dat ze nagenoeg geen seks meer 

hadden. Maar bij doorvragen blijkt dan dat dit 

komt omdat ze “hem” niet meer zo goed 

omhoog krijgen -- vooral ten gevolge van de hartmedicatie die ze slikken! Wat een flauwe kul! Het 

gaat bij seks toch niet alleen om neuken? Desondanks heeft toch nog 54% van de mannelijke 70-

plussers (een of meer keren) geslachtsgemeenschap gehad in het afgelopen half jaar en 21% van 

                                                           
1 OUDEREN EN SEKSUALITEIT  
Er is een speciale website: https://www.seksindepraktijk.nl/werkterreinen/ouderenzorg/voor-zorgverleners/feiten-
en-cijfers-ouderen-en-seksualiteit    
 

https://www.seksindepraktijk.nl/werkterreinen/ouderenzorg/voor-zorgverleners/feiten-en-cijfers-ouderen-en-seksualiteit
https://www.seksindepraktijk.nl/werkterreinen/ouderenzorg/voor-zorgverleners/feiten-en-cijfers-ouderen-en-seksualiteit
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de 70+vrouwen. Het gemiddelde van 51% wordt wellicht verklaard door het feit dat ik zelf ook 

steeds om me heen zie: gays van onze generatie doen “het” vaker dan hetero’s. Bovendien zijn er 

meer samenwonende mannelijke senioren dan vrouwen. Mannen gaan nu eenmaal sneller 

hemelen dan de oude ladies! Een  kwart van de 70+mannen zegt dat ze minstens één keer per 

week seks hebben. Ik betwijfel dat ten zeerste. Immers, keer op keer blijkt dat de meerderheid, 

hetero’s dus, veel vaker liegt en bluft over dit soort intieme zaken dan Babyboomer-homo’s. De 

laatsten zijn veel meer gewend om zich niet te conformeren aan maatschappelijke conventies en 

verwachtingen. Homo’s moesten zich immers los vechten van heel veel discriminerende 

gedragsvoorschriften om een volwaardig menselijk liefdesleven te kunnen leiden! Dat ging 

gepaard met <openheid onder elkaar> wat betreft hun  seksuele gedrag, voorkeuren en 

ervaringen.  

 

RILLEN BIJ DE GEDACHTE DAT OUDEREN SEKS HEBBEN 

“Dat zou je toch niet mogen fotograferen!”, zei onlangs een jonge medewerker van de tuinploeg 

vrijwilligers die ik koffie kwam brengen als blijk van mijn waardering voor hun inspanning om het 

park rondom ons wooncomplex fraai te houden. Hij trok daarbij zo’n vies gezicht dat ik er verbluft 

van op keek…….  

Volgens de Universiteit van Tilburg rust er inderdaad op het onderwerp <ouderen en seks> nog 

steeds een taboe. Dat komt natuurlijk ook doordat onze maatschappij in sterke mate is 

veramerikaniseerd en <de jeugd> heeft verabsoluteerd tot het hoogste goed.  Hoe meer ik over dit 

onderwerp las, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat dit taboe dan ook vooral onder de jongere 
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generaties heerst! Vooral bij zorgmedewerkers in de grote steden!2 En in nog veel sterkere mate 

bij de vele zorgmedewerkers die behoren tot etnische minderheden zoals bijvoorbeeld Surinaamse 

creolen. Die achterhaalde, discriminerende betutteling van senioren als het om hun 

intimiteitsbeleving gaat  zie ik nagenoeg elke keer dat in een verpleeghuis op bezoek ga. En mijn 

indrukken worden steeds weer bevestigd door de kleurrijke verhalen over het leven in het 

verpleeghuis waar mijn 50-jarige echtgenoot Yves werkt als verplegende op de Afdeling 

Dementerenden. Yves -- die uit het veel liberalere Martinique afkomstig is -- moet dagelijks in 

geweer komen om zijn (hoog)bejaarde patiënten enige privacy te bezorgen. Dat hangt m.i. voor 

een groot deel samen met het feit dat er binnen deze in Nederland verblijvende etnische 

minderheidsgroepen waartoe een groot deel van de verplegende staf behoort sprake is van een 

sterke opkomst van conservatief christendom en islam, gepaard gaand met een nieuwe 

preutsheid! Wat dat laatste betreft: het is ook in Amsterdam niet meer raar dat etnische jongeren 

zich in het zwembad douchen zonder hun boxershort uit te doen…! Maar daar gaat deze bijdrage 

niet over.  

AANKLACHT..! 

Opkomend voor het belang van mijn 70+leeftijdsgenoten wil ik het hier alleen maar eens duidelijk 

stellen: In onze Nederlandse Verzorgings- en Verpleeghuizen hebben onze leeftijdsgenoten 

onvoldoende privacy! En dat is onacceptabel. Immers wij, hoger opgeleide Babyboomers, weten 

ondertussen allemaal dat vrije en openlijk door de omgeving geaccepteerde intimiteit en 

seksualiteit de kwaliteit van ons leven in hoge mate positief beïnvloeden!  

                                                           
2 SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT  IN DE OUDERENZORG 
 Lees er meer onthutsende details over in: https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/manifest-intimiteit-
en-seksualiteit-de-ouderenzorg  

https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/manifest-intimiteit-en-seksualiteit-de-ouderenzorg
https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/manifest-intimiteit-en-seksualiteit-de-ouderenzorg
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Dus wordt het ook hoog tijd dat je op Google eindelijk ook foto’s aantreft van het intiem samenzijn 

van twee oude mannen. Nu vind je hoogstens een enkel onschuldig, niet bedreigend plaatje van 

twee vluchtige kussende heren zoals te zien is op de vorige bladzijde. 

 

LEVE DE OUDEREN SEKS!  

Aanhakend bij het onomstotelijke feit dat vrije en openlijk door de omgeving 

geaccepteerde intimiteit en seksualiteit de kwaliteit van ons leven in hoge mate 

positief beïnvloeden, bepleit ik daarom allereerst meer weerbaarheid en openheid 

onder onszelf en over onszelf. Ook ons alumniblad Hilversum 3 kan daarbij een rol 

spelen! Prachtige foto’s zouden daarbij niet mogen ontbreken. Wij Babyboomers 

hebben vanaf de 1970s ruime ervaring opgedaan met het veranderen van de wereld 

om ons heen. Laten we nu van die vaardigheid gebruik maken om de hinderlijke 

beknellende vooroordelen van de massa en van onszelf teniet te doen. Simone de 

Beauvoir parafraserend3, stel ik daarom: 

De vrije 70-plusser staat op het punt geboren te worden: als we onszelf, met 

al onze tederheid en seksualiteit, veroverd hebben! Dus onze horigheid aan 

de onderdrukkende schoonheids-idealen van de commercie hebben over-

wonnen. En wanner wijzelf als eersten erkennend beleven dat liefde en 

vriendschap niet voorbehouden zijn aan slechts één van de vele vormen van 

seksuele oriëntatie.       

 

 

 

 

 

 

GK 

Op de Dag van de Herdenking van Medemenselijkheid -- 25-02-2019 

 

                                                           
3 OVER DE VRIJE MENS  
Ik parafraseer hier de tekst van Simone de Beauvoir op blz 812 in het boek DE TWEEDE SEKSE: FEITEN, MYTHEN EN 
WERKELIJKHEID.   Utrecht: Bijleveld, 1979. ISBN 90 6131 914 5 
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