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DEEL 7: SPIJT VAN BABYBOOMERS 
   geanonimiseerde <inkijkjes> in de spijtgevoelens van hoger opgeleide 70-Plussers  

  Gerard B. Kosse -- Ludgerlichting 1962-1967 

Amsterdam, 24 maart 20191  

 
 

NON, JE NE REGRETTE RIEN..2 
Edit Piafs vertolking (1960) van het chanson met bovenstaande titel staat in Nederland al heel veel 

jaren in de Top 10 van Liederen die Begrafenissen en Crematies pogen te voorzien van doorvoelde 

diepgang en seculiere levensvisie. Onze generatie Babyboomers is er nog steeds dol op. Piafs 

boodschap sluit aan bij het levensgevoel dat wij, 70-plussers, graag met de mond belijden: 

Nee, helemaal nergens van. 

Neen, ik heb nergens spijt van.  

Noch van het goede wat me is overkomen, noch van het slechte. 

Dat alles is me om het even….  

                                                           
1 DE WAARHEID VAN ALLES ACHTERHALEN: EEN TYPISCH INITIATIEF VAN ONZE WESTERSE BABYBOOM-GENERATIE  
Het typeert onze cultuur om van belangrijk geachte medemenselijkheid nastrevende waarden een (MENSEN)RECHT te maken.  Deze 

dag (24 maart 2019) is het bijvoorbeeld de Internationale Dag voor het Recht op de Waarheid over Mensenrechtenschendingen. 

Deze dag werd door de Verenigde Naties 24 maart uitgeroepen tot ‘International Day fort he Right tot he Truth concerning Human 

Rights Violations and for the Dignity of Victims’. Appellerend  aan dit Rechtsprincipe werd een paar weken geleden het boek 

SODOMA in acht talen en twintig landen gelijktijdig gepubliceerd door  de befaamde onderzoeker en journalist Frédéric Martel. Hij 

legt daarin bloot waarom en hoe het Vaticaan het misbruik van kinderen, homohaat, en corruptie toestond en bevorderde.  

 
2 EDITH PIAFS CHANSON OVER ‘NOOIT EN NERGENS SPIJT VAN HEBBEN’ 
De vertaling van dit lied is te vinden op: https://songteksten.net/translation/1687/25565/edith-piaf/non-je-ne-
regrette-rien.html  Beluister dit magische lied hier: https://www.youtube.com/watch?v=t6wjCcWC2aE  

https://songteksten.net/translation/1687/25565/edith-piaf/non-je-ne-regrette-rien.html
https://songteksten.net/translation/1687/25565/edith-piaf/non-je-ne-regrette-rien.html
https://www.youtube.com/watch?v=t6wjCcWC2aE
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SPIJT-TABOE…? 

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat onze generatie Babyboomers <het kind met het 

biechtbadwater heeft weggegooid> toen we ons en masse van de rooms katholieke geloof  

afwendden en ons bekeerden tot een seculiere levensopvatting waar zonde, schuld, boete en 

vergiffenis nauwelijks aan bod kwamen.  

 
Echter, in tegenstelling tot Aziatische Culturen, is de afwezigheid van spijt3 bij ons in openbare 

discours4 maar één kant van de medaille. Immers, deze heeft ook een <stille, onzichtbare> kant: 

Vooral onze (veelal christelijk opgevoede) generatie Babyboomers lijdt immers wel degelijk aan 

spijt-gevoelens van allerlei aard! Maar we praten daar niet zo vaak over. En als we het doen, dan 

doen we dat zoveel mogelijk ‘buiten zicht’, dus buiten de openbaarheid. En plein public  zijn de 

begrippen spijt-schuld-berouw-en-boete een groot taboe!  

 

SPIJT-BUSINESS 
Om desondanks een gehoor te vinden voor onze prangend spijtgevoelens zijn er gigantische 

aantallen professionals die zich fulltime bezig houden met spijt en verwante geestelijke, mentale 

kwesties die ons uit ons evenwicht houden en ons leven zuur maken. Alleen al binnen het verband 

van de landelijke Geestelijke Gezondheid Zorg GGZ waren er in 2009 al zo’n 6000 fulltime psycho-

therapeuten!5 Het totale aantal van die “plaatsvervangende pastoors en dominees” (psycho-

therapeuten) schat ik tegenwoordig op meer dan 14.000  Dus minstens 1 therapeut per 1000 

volwassenen. Zoveel verlichting brengende, vergiffenis schenkende, en mentale harmonie 

herstellende pastoors en dominees hebben we nog nooit gehad! 

                                                           
3 IN AZIE & AFRIKA: SPIJT ZONDER SCHULDGEVOELENS 
In de Boeddhistische en Hindoestaanse culturen van Azië en de Animistische Volkeren van Afrika betuigt men openlijk 
spijt aan zijn ‘slachtoffers’ en de gemeenschap. Echter, die spijtgevoelens gaan niet gepaard met de zo westers-
christelijke emotie <schuld>. Elders (in de literaire analyse over het gedicht <70+> van Frits Le Roux) heb ik het daar al 
eens uitvoeriger over gehad.  
 
4 DISCOURS:  
Hier opgevat als het spreken van bepaalde groepen  en de visie waarmee zij hun werkelijkheid zien en dus bepalen 
wat zij als waarheid zien en hoe zij de erbij behorende moraliteit definiëren.  
 
5 ZIE HET RAPPORT <DE GGZ IN TABELLEN> VAN VERBEEK, KNISPEL EN NUIJEN VAN HET TRIMBOS INSTITUUT 
Paragraaf 5.9 gaat in op het aantal fulltime psychotherapeuten. Zie: 
https://www.trimbos.nl/docs/0dd9e8b1-4a0e-4a1b-91d2-03c2711886d8.pdf  
    

https://www.trimbos.nl/docs/0dd9e8b1-4a0e-4a1b-91d2-03c2711886d8.pdf
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Dit overwegend, nam ik een initiatief : om in een bescheiden, verkennend onderzoekje na te gaan 

hoe het zit met <Zorgen & Spijt> bij hoger opgeleide Babyboomers. Dus bij onze eigen 

leeftijdsgroep -- een generatie die de ‘oude spijtcultuur’ nog uit eigen ervaring kent omdat de 

meesten leden van onze leeftijdsgroep ‘van christelijke afkomst’ zijn en bovendien in een 

levensfase zitten die binnen onze Westerse cultuur gepaard gaat met evaluerend terugzien.   

 

ZORGEN & SPIJT:  

EEN KWESTIE VAN VOORUIT EN ACHTERUIT KIJKEN NAAR VERMOEDENS OF FEITEN 

De mentale, pijnlijke onrust  die Zorgen en Spijt gemeenschappelijk hebben, zijn qua OBJECT heel 

verschillend en qua DENKRICHTING elkaars tegenovergestelde: 

 

Als we ons ZORGEN maken, dan denken en kijken we vooruit naar de toekomst: naar vermoedens 

over onzekere of ongewenste ontwikkelingen en zaken die nog in de toekomst verborgen liggen. 

Bovendien beschouwen we die zaken/objecten als ongewenst, en ervaren we ze als bedreigend 

voor de kwaliteit van onze gevoelens van welzijn en/of onze welvaart.  “Donkere wolken pakken 

zich dan samen” zegt de dichter6. Bovendien voelen we bij <zorgen> een zekere mate van 

onvermogen om metterdaad  de ontwikkelingen ten goede te keren.  

 

Bij gevoelens van SPIJT doen we eigenlijk precies het tegenovergestelde: we denken en kijken dan 

achteruit naar ons verleden:  naar (al dan niet vermeende) feitelijkheden die (vooral) door ons 

eigen toedoen of onze eigen nalatigheid zijn ontstaan. Daarbij komt nog dat we die zaken/objecten 

hoofdzakelijk beschouwen als ongewenst omdat ze ons actuele welzijn en/of welvaart , dus de 

kwaliteit van ons hedendaags leven, bedreigen. Bovendien ervaren we bij <spijt> een zekere mate 

van schuld en behoefte aan vergiffenis.   

 

DRIE SOORTEN SPIJT VAN HEDENDAAGSE 70-PLUSSERS 
Omdat emoties in hoge mate bepaald worden door allerlei culturele en sociaal-maatschappelijke 

aspecten, kies ik er expliciet voor om hier te melden dat ik het in deze bijdrage alleen heb over 

hedendaagse, Nederlandse, grootstedelijke 70-plussers die hoger opgeleid zijn. Voor een belangrijk 

deel zullen de spijtgevoelens van de twee generaties na ons er héél anders uit zien. Immers, zij 

groeiden niet op in omstandigheden die hoofdzakelijk vorm, inhoud en kleur kregen door een 

christelijke levensvisie en het daarbij behorende waardenpatroon. Wij wel! 

                                                           
6 HET GEDICHT <DONKERE WOLKEN> VAN GERALDINE SCHULTING is een goede weerspiegeling van onze neiging ons 
zorgen te maken over van alles en nog wat. Je vindt het hier: 
 http://www.gedichtenweb.nl/gedicht/donkere-wolken.html 
 

http://www.gedichtenweb.nl/gedicht/donkere-wolken.html
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Voorbeelden van de belangrijkste concrete spijtbetuigingen van de 17 leeftijdsgenoten die 

meededen aan mijn bescheiden onderzoek, vind je in de Bijlage. Hieronder belicht ik daarvan 

alleen de meest indringende. 

  

De drie soorten spijt waaraan en waaronder onze generatie lijdt, zijn: 

 

SPIJT 1 
SPIJT OPGEVAT ALS <BETREURENSWAARDIGE NALATIGHEID VAN JEZELF> 

Deze vorm van spijt komt tot uiting in het droevig makende besef  dat we iets belangrijks en 

begerenswaardigs NIET of NIET TIJDIG hebben gedaan.  We betreuren dit nu, op dit moment, maar 

we voelen ons daarover niet moreel schuldig. We wijten deze vorm van spijt vooral aan 

betreurenswaardige zaken waarop we -- door de toentertijd heersende omstandigheden en 

levensopvattingen -- weinig individuele greep hadden.  

 

TABEL 1 in de Bijlage presenteert de hier bedoelde spijtuitingen naar geslacht. Daarbij valt me 

vooral de ontevredenheid c.q. verveling onder onze vrouwen op: 

Babyboomer-vrouwen gaven namelijk te kennen dat ze 

-- veel meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten-- last 

hebben van het spijtige gevoel <als persoon niet 

voldoende aan de bak te zijn gekomen>. Vooral geldt dit 

inzake kwesties als het door haar genoten onderwijs, 

haar zelfontplooiing, en haar seksuele beleving 

(variatie, intensiteit en aantal partners).  

Ook speet het de vrouwen -- veel meer dan hun 

mannelijke leeftijdsgenoten -- dat hun leven nogal 

<kleurloos en onbezield> was: Ze signaleerden met 

name een gebrek aan spiritualiteit en decorum. 

Ik veronderstel op grond van deze gegevens dat het uitbundige en veelvuldige reisgedrag7 van onze 

leeftijdsgroep hiermee samen hangt: Willen we zo onze verveling verdrijven?    

 

SPIJT 2 
SPIJT IN DE VORM VAN <LEEDWEZEN>: ALS EEN PIJNLIJK, MOREEL AFKEURENSWAARDIG BESEF 

Bij deze vorm van spijt ligt de oorzaak ervan vooral bij onze EIGEN TEKORTKOMINGEN: vooral bij 

onze erkenning van onze eigen onnadenkendheid, egoïsme of onvoorzichtigheid. We betreuren 

het daarbij ten zeerste dat we andere mensen nadeel of verdriet hebben bezorgd, en we geven 

het desgevraagd ook openlijk toe.  

 

Klaarblijkelijk speelt hier ons genetisch ingebakken altruïsme een rol: We beseffen dat we hebben 

gezondigd TEGEN ONZE EIGEN ALTRUÏSTISCHE AARD, tegen onze eigen medemenselijkheid.  

Daarbij vertonen onze  lichaamshouding en gelaatsuitdrukking heel typerende kenmerken die we 

als <besef van eigen schuld en spijt> kwalificeren. Denk maar aan zaken als naar-de-grond-kijken, 

hangende schouders en armen, en een futloze, ingezakte lichaamshouding.  Verschillende 

                                                           
7 NEDERLANDSE SENIOREN VORMEN EEN LUCRATIEVE EN NOG STEEDS GROEIENDE REISMARKT 
In de serie korte artikeltjes STEEDS ANDERS OP REIS heb ik dit punt belicht. Zie met name de internationale vergelijking 
van reisbestedingen in Deel 5 van deze serie.  
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primaten en enige andere warmbloedige diersoorten vertonen gelijksoortig,  non-verbaal spijt-

gedrag .  Dat duidt m.i. op een relatief hoge mate van (zelf)bewustzijn. 

 

TABEL 2 in de Bijlage maakt duidelijk dat relatief veel mannelijke leeftijdsgenoten beseffen te 

bezitterig en te jaloers -- dus te egoïstisch  te zijn geweest.  

Babyboomer-mannen bleken vooral gebukt te gaan onder het besef te egoïstisch te zijn geweest: 

ze verweten zichzelf hun seksuele slippertjes, hun te geringe aandacht voor vrouw en kinderen, en 

hun stijfkoppige neiging de schuld van alles altijd elders te leggen. Maar er ik heb weinig hoop op 

verbetering. Immers, ze erkennen nu weliswaar dat ze ‘te weinig het goede voorbeeld’ hebben 

gegeven aan hun kinderen. Maar nergens bleek dat ze expliciete moeite deden hun vrij slechte 

band met die kids te verbeteren...    

 

SPIJT 3 
SPIJT OPGEVAT ALS <SCHULDBESEF EN WROEGING/BEROUW> OVER EIGEN HANDELEN 

Deze vorm van spijt is het vervelendst! We raken namelijk behoorlijk van slag door het erbij 

optredende SCHULDBESEF EN ONS BEROUW over onze eigen misstap of kwalijke nalatigheid. Het 

is zelfs zo dat veel van onze leeftijdsgenoten in ons verleden ernstige depressies en andere psycho-

somatische klachten zoals moeheid en lusteloosheid ontwikkelden. Zij slaagden er bij deze vorm 

van spijt niet in om die ONTWRICHTENDE ONRUST en de onaangename gevoelens van onbehagen 

te neutraliseren.  

Meestal komt er pas een eind aan alle ellende door het besef van 

de eigen misstap of nalatigheid te accepteren,  door eventuele 

straf te aanvaarden, of door deze vorm van spijt een plaats te 

geven in ons geweten, daarbij te kiezen voor een duidelijke, 

andere levensinvulling, en daar ook daadwerkelijk  mee te 

beginnen. 

 

Ik veronderstel dat bij een toenemende secularisering van onze 

cultuur, de combinatie <schuld-en-boete> in de toekomst veel 

minder vaak zal optreden. De na ons komende generaties zijn 

dan immers veel minder getekend en gevormd door christelijke 

waarden dan wijzelf. 
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TABEL 3 in de Bijlage is eigenlijk een opsomming van zwaarwegende zaken en psychosomatische 

klachten die het eigen leven van zo’n 20% van de respondenten en hun partners hebben vergald. 

Vooral valt me daarbij op dat deze leeftijdsgenoten zo vaak intens ontevreden waren met zichzelf 

en hun leven. Maar dat ze dit nauwelijks van zichzelf konden accepteren… en er grote moeite mee 

hadden zich hierover openlijk uit te spreken. Het is ook niet een futiliteit als je moet erkennen dat 

je in eigen ogen eigenlijk gefaald hebt met en in je leven. Of dat alles eigenlijk voor niets is 

geweest…. 

 

 

HOE DE SPECIFIEKE SPIJT VAN TWEE BELANGRIJKE MINDERHEIDSGROEPEN ER UIT ZIET, komt 

enigszins in beeld in Tabel 4 van de Bijlage. Daar blijkt onder meer dat de leeftijdsgenoten van  

zowel de seksuele als de  raciale minderheidsgroepen in ons land het betreuren dat zij zich zo op 

hun kop hebben laten zitten. Maar ze hebben vooral spijt van hun isolement: dat ze zichzelf ook 

te veel afzijdig hebben gehouden van de meerderheid, en dat ze zichzelf te vaak en te gemakkelijk 

in een hokje hebben laten duwen. De met isolement vaak samengaande vervreemding en 

identiteitsverlies  vind ik in het lijstje uitingen van betreffende respondenten het schrijnendst.  

 

Amsterdam, 24 maart 2019 

GK 
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BIJLAGEN 
BIJ ‘ SPIJT VAN GROOTSTEDELIJKE, HOGER OPGELEIDE BABYBOOMERS’ 

Deel 2 van een bescheiden oriënterend, kwalitatief onderzoek zonder representatieve pretenties naar 

<Zorgen & Spijt van Babyboomers> 

  
 

BIJLAGE 1 

BEVESTIGINGSBRIEF  

deelname aan een gesprek over <Zorgen & Spijt van onze generatie Babyboomers> 

 

BIJLAGE 2 

RESPONDENTEN EN HUN UITINGEN VAN SPIJT 
GERUBRICEERD NAAR <SPIJT-GRADATIE> ZOALS TOT UITING KOMEND IN HUN BETOOG 

TABEL 1 

<SPIJT> OPGEVAT ALS <BETREURENSWAARDIGE NALATIGHEID VAN JEZELF>  

tot uiting komend in het droevige besef iets belangrijks en begerenswaardigs NIET (tijdig) te 

hebben gedaan. Echter NIET gepaard gaand met schuldgevoelens, wanhoop, gedeprimeerdheid of 

treurigheid. 

TABEL 2 

<SPIJT> TOT UITING KOMEND ALS LEEDWEZEN 

vooral in de vorm van het moreel afkeurenswaardige besef anderen nadeel/verdriet te hebben 

bezorgd: opzettelijk, of door onnadenkendheid, egoïsme of onvoorzichtigheid. 

TABEL 3 

<SPIJT> TOT UITING KOMEND ALS SCHULDBESEF EN WROEGING 

blijkend uit uitingen en symptomen van aanhoudende gevoelens van schuld en berouw 

die dusdanig sterk zijn dat ze het eigen leven vergallen door (psycho)somatische klachten e.d.  

 

BIJLAGE 3 

GROEP-SPECIFIEKE SPIJT 

Spijt, samenhangend met een onderscheidend sociaal-demografisch kenmerk 

 

BIJLAGE 4 

NABESCHOUWING 
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BIJLAGE 1: BEVESTIGINGSBRIEF  

 

AAN DE DEELNEMERS VAN EEN INDIVIDUEEL VRAAGGESPREK MET DRS GERARD KOSSE OVER 

“ZORGEN EN SPIJT VAN ONZE GENERATIE BABYBOOMERS” 

 

 

Bevestiging van plaats & tijd  

 

Amsterdam, datum postmerk 

 

 

Geachte Deelneemster / Deelnemer, 

 

Allereerst mijn hartelijke dank voor Uw bereidheid om met mij vanuit Uw eigen situatie en 

levenservaring van gedachten te wisselen over <Zorgen en Spijt van onze Generatie Babyboomers>.  

Ook deze deelname-bevestiging bereikt U weer via de bevriende persoon die U heeft aangemeld.  

 

 

BELANGRIJK 

Ik herhaal dat ons gesprek vertrouwelijk is en dat alle door U verstrekte informatie geanonimiseerd 

zal worden gebruikt ten dienste van een of meer korte artikelen voor de alumni-media van de 

voormalige leerlingen van een HBO-internaat waar ik verbleef in de periode 1962-1967. Mijn 

bijdragen hebben geen wetenschappelijke, representatieve pretentie. Het zijn verkenningen van 

het zeer persoonlijke gedachtengoed van onze generatie 70-plussers. Bovendien toegespitst op 

<zorgen en spijt> omdat we op onze leeftijd geneigd zijn evaluerend terug te kijken op de jaren 

achter ons. U zult op zijn laatst in april 2019 -- wederom via de met U bevriende contactpersoon -

- een geprint exemplaar ontvangen van de bovengemelde bijdrage(n).  

 

PLAAT EN TIJD VAN ONS GESPREK 

Ik zie er naar uit om even Uw gastheer te zijn. U heeft ervoor gekozen mij te ontmoeten  

 op (datum) ………………………………….., vanaf …………….uur (tijdstip). En U heeft voor ons 

vraaggesprek minimaal 2 ½ uur uitgetrokken. 

 Het adres van het rustige hotel-restaurant/terras waar we elkaar zullen spreken is: 

………………………………………………………………………………………………..(naam, adres, telefoon). 

Ik zal U daar bij de ingang verwelkomen. Of U meldt zich bij  de receptie met de 

mededeling dat mijnheer Kosse U verwacht. 

Bij annulering: Mocht U om welke reden dan ook onze afspraak willen afzeggen, doet U dat dan 

tijdig per telefoon. Het tijdelijke telefoonnummer voor dit doel is 06 2083 76 76  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Gerard B.Kosse, 

Gepensioneerd psycholoog 

Consultant Integrated Development LDC (Least Developed Countries / West Africa), rtd 
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BIJLAGE 2 

 RESPONDENTEN & HUN UITINGEN VAN SPIJT  
GERUBRICEERD NAAR <SPIJT-GRADATIE> ZOALS TOT UITING KOMEND IN HUN BETOOG 

 

TOELICHTING 

Het betreft hier impressies van mij (GK=interviewer), veelal bevestigd door de respondenten nadat zij mijn 

slotsamenvatting hadden aangehoord. Met de bevestiging of amendering van mijn samenvattende 

conclusies sloot elke respondent eigenlijk het gesprek zelf af. 

De operationele definities van de spijt-begrippen zijn van mezelf op grond van standaardomschrijvingen.   

TABEL 1 

 <SPIJT> OPGEVAT ALS <BETREURENSWAARDIGE NALATIGHEID VAN JEZELF>  
tot uiting komend in het droevige besef iets belangrijks en begerenswaardigs NIET (tijdig) te hebben gedaan. 

Echter NIET gepaard gaand met schuldgevoelens, wanhoop, gedeprimeerdheid of treurigheid. 
Respondent recapitulatie: Er waren 8 mannelijke en 9 vrouwelijke grootstedelijke, hoger opgeleide respondenten van 70-plus 

Drie mannen waren weinig open. Hierdoor komen de man-gegevens eigenlijk vooral van de overige vijf.  

REGEL INHOUD VAN DE SPIJTUITING MAN VROUW 

01 ONVOLDOENDE STUDIE / VORMING: een andere of hogere opleiding niet 

gedaan of niet voltooid waardoor het leven minder aangenaam en/of minder 

bevredigend werd dan had gekund 

 

3 

 

5 

02 TE VROEG SAMENWONEN/TROUWEN: “Ik trouwde te vroeg.” “Ik heb zo 

niet echt een onbezorgde jeugd gehad.” ”Ik heb eigenlijk te weinig kunnen 

uitproberen voordat ik trouwde.” “Was ik toen maar niet getrouwd” 

 

1 

 

3 

03 TE VROEG MOMENT VAN GEZINSVORMING: “Ons eerste kind had beter 

later in ons huwelijk kunnen komen.” “Ik was eigenlijk nog niet klaar voor het 

ouderschap”. “Ik werd meteen vader/moeder omdat het zo hoorde.”  

 

3 

 

1 

04 TE WEINIG ZELFONTPLOOIING / ZELFEXPRESSIE: “Ik kwam te weinig toe aan 

mezelf”. Heb te weinig tijd kunnen besteden aan hobby’s en vrienden 

vriendinnen” “Had meer bij een club moeten gaan”. “Zelfs geen leesclubje” 

 

2 

 

5 

05 TE WEINIG AVONTUURLIJK GELEEFD: “Achteraf gezien, heb ik veel te weinig 

spannende dingen meegemaakt.” Ik was te burgerlijk. Maar wel gelukkig, 

denk ik.” “Eigenlijk een saai leven gehad; wel comfortabel, hoor!” 

 

1 

 

4 

06 GEMIS AAN SPIRITUALITEIT: “Ik had wat meer aandacht en tijd moeten 

besteden aan “geestelijke” zaken. Het kwam er niet van omdat we niet meer 

in de (r.k.)kerk geloofden.” “Er kwam niets in de plaats van ons  (gerefor-

meerde) geloof. Dat is jammer.” “Ik wilde meer dan niks; tja…” 

 

1 

 

4 

07 GEMIS AAN SEXBELEVING: “De betovering en opwinding waarover ik lees, 

heb ik nooit zelf gehad.” “Te weinig en te saai”. ”Vrijen was meer een sleur. 

Ik herinner me weinig hoogtepunten.” “Ik had eigenlijk wel eens ‘buiten de 

deur’ willen vrijen. Nu is het te laat”  

 

1 

 

 

5 

08 GEMIS AAN DECORUM / RITUEEL: “Geen ‘aparte’ feesten zoals vroeger in 

de kerk” “Alles werd zo ‘gewoontjes’ en oppervlakkig. Ik wist niet hoe ik het 

beter kon doen.” “Ik had meer fantasie moeten gebruiken om ons leven een 

FEEST te maken.” Nu is het te laat voor leuke gekkigheid”. “Alles is saai.” 

 

1 

 

4 
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TABEL 2 

<SPIJT> TOT UITING KOMEND ALS LEEDWEZEN 

 vooral in de vorm van het moreel afkeurenswaardige besef anderen nadeel/verdriet te hebben 

bezorgd: opzettelijk, of door onnadenkendheid, egoïsme of onvoorzichtigheid 

Respondent recapitulatie: Er waren 8 mannelijke en 9 vrouwelijke grootstedelijke, hoger opgeleide respondenten van 70-plus 

Drie mannen waren weinig open. Hierdoor komen de man-gegevens eigenlijk vooral van de overige vijf.  

REGEL INHOUD VAN HET GEUITE LEEDWEZEN MAN VROUW 
01 TE WEINIG AANDACHT AAN PARTNER GEGEVEN: “Mijn werk ging altijd 

voor. Ik maakte mezelf wijs dat ik het voor haar en de kinderen deed”. 

“Eigenlijk heb ik hem (echtgenoot) nooit écht goed willen kennen. We 

moesten  trouwen omdat ik in verwachting was. Zo ging dat toen nog. Maar 

hij was wel een goede man.” “We hebben veel te veel langs elkaar heen 

geleefd. Dat was mijn schuld.” 

 

 

3 

 

 

2 

02 SLIPPERTJES: “Tja. Om het maar plat te zeggen: Ik kon mijn leuter vroeger 

niet in mijn broek houden. Door die slippertjes zag ik vaak niet hoe mooi en 

lief mijn eigen vrouw/man was. Die kreeg te weinig liefde van mij”. “We 

wisten het beiden; maar we praatten er jammer genoeg niet over.”  “Liefde, 

vriendschap en seks gingen te weinig samen”. “Seks buiten de deur was te 

stiekem. Dat komt door mijn katholieke opvoeding.”  

NB: het betreft hier 2 hetero’s en 1 homo  

 

 

 

3 

 

 

 

0 

03 TE BEZITTERIG / JALOERS: “Ik had hem/haar en onze kinderen meer de 

ruimte moeten geven om ZELF hun leven te leiden.”  “Mijn jaloersheid was 

eigenlijk bang-om-alleen-te-worden-gelaten.”  

 

2 

 

3 

04 TE WEINIG HET GOEDE VOORBEELD GEGEVEN: “Ik heb eigenlijk nooit sorry 

gezegd tegen onze kinderen. Dat was stom want daardoor hebben ze te 

weinig geleerd hun eigen fouten te erkennen.”  “Ik was een doordrammer” 

 

3 

 

2 

05 IEMAND EEN HAK GEZET: “Heb die collega onterecht zwart gemaakt. Zijn 

gezin leed er onder.”  “Eigenlijk was ik ontevreden over mezelf, maar strafte 

ik mijn personeel en de kinderen.” 

 

2 

 

0 

06 TE WEINIG WAARDERING GEUIT: “Complimentjes waren er niet bij! Ik prees 

mijn lieve vrouw eigenlijk nooit. Maar eigenlijk hield zij de boel op de rails!” 

“Heb mijn moeder/vader nooit laten weten dat  ik het waardeer dat ze me 

als meisje toch liet verder leren” 

 

1 

 

2 

 

 
07 TE LAAT EIGEN TEKORTKOMING ONDERKEND: “Tot aan mijn pensioen was 

ik eigenlijk een egoïstische klootzaak. Ik probeer het nu beter te doen.” “Ik 

vraag me af hoe iedereen het met mij heeft uitgehouden. En waarom?”  “Ik 

knuffelde de kinderen te weinig. Vooral de oudste leed daaronder en is nog 

steeds onzeker. Dat kwam door mijn eigen opvoeding; dat zie ik nu wel” 

 

2 

 

1 

 

08 GEEN AANDACHT VOOR DE ZIN VAN HET EIGEN BESTAAN: “En waar ging 

het nou eigenlijk om in ons leven? Ik heb die vraag altijd ontweken. Voelde 

me er te modern voor.” “Geld maakt niet gelukkig. Dat weet ik ook wel. Maar 

wat dan wel?” We hebben doodgewoon nooit samen gepraat over dat soort 

dingen. Nu zijn de kinderen een beetje stuurloos! Dat was stom van ons.”     

 

2 

 

3 

09 SLECHT VOORBEELD: “Ik gaf zelf het slechte, hebberige voorbeeld. Jammer.”  1 0 
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TABEL 3 

<SPIJT> TOT UITING KOMEND ALS SCHULDBESEF EN WROEGING 

blijkend uit uitingen en symptomen van aanhoudende gevoelens van schuld en berouw 

die dusdanig sterk zijn dat ze het eigen leven vergallen door (psycho)somatische klachten e.d.  

 
Respondent recapitulatie: Er waren 8 mannelijke en 9 vrouwelijke grootstedelijke, hoger opgeleide respondenten van 70-plus 

Drie mannen waren weinig open. Hierdoor komen de man-gegevens eigenlijk vooral van de overige vijf.  

REGEL SYMPTOMEN EN UITLATINGEN DIE DUIDEN OP SCHULDBESEF, 

BEROUW OF WROEGING 

MAN VROUW 

NALATIGHEID & KNAGEND BESEF VAN DE CONSEQUENTIES ERVAN   

01 TIJD VERKEERD BESTEED: ’t Is om treurig van te worden: Nu heb ik eindelijk 

tijd voor haar. Maar nu kent ze me niet eens meer! Te laat! Ze is (nu) zo 

gek als een deur!’  ‘Had die depressie niet voor niets! Eigen schuld?‘ 

 

1 

 

1 

02 NIET OPENLIJK GECOMMUNICEERD:  ‘Had ik mijn mond maar eerder open 

gedaan. Had ik mijn eigen stille wensen maar kenbaar gemaakt. Dan was 

het nooit zover gekomen’ ‘Nu is het te laat om de zaak recht te zetten. 

(Beiden doelen op echtscheiding)  

 

1 

 

1 

03 ZINLOOS EN FUTLOOS:  ‘En daar zitten we dan maar weer voor de TV: 

eigenlijk uitgekeken op elkaar. Te moe en te beroerd om er nog wat van te 

maken. Jammer, jammer!’ ‘Geen verrassingen meer’.  ‘Om niet na te 

denken rommel ik maar wat in de tuin. Of we gaan maar weer eens op een 

dure reis. ’ 

 

 

2 

 

 

1 

04 TE LAKS GEWEEST -- ONVOLDOENDE OPVOEDING GEGEVEN  

‘K Wou modern doen. Geen gestraf, geen harde woorden, geen klappen 

zoals ik vroeger kreeg. Maar wat is het resultaat? Eén kind verloren aan de 

drugs. En onze jongste heeft een mongooltje van een onbekende vent!   

 

1 

 

0 

VERKEERDE WAARDEN - VERKEERDE PRIORITEITEN - GEFAALD     

04 GEEN BETROKKENHEID: ‘Heb me rot gewerkt, mijnheer! En dat was dom! 

Nu geld plenty, maar geen fut om wat te doen! Ik zie mijn cardioloog vaker 

dan mijn dochter. En die leidt ook haar eigen leven!’ ‘Het huishouden en 

mijn baantje: ik moest dat allemaal zo nodig. En waarvoor? Toch niet om 

nu pas “gelukkig” te zijn?!” “Zonder zorgen? Ja! Altijd maar bezig.. om 

mezelf niet tegen te komen..” 

 

 

1 

 

 

2 

05 DE SCHONE SCHIJN VAN HET MATERIALISME AANGEHANGEN  

‘U zult nu wel denken dat me alles heeft meegezeten. En het is waar: alleen 

al dit tasje en mijn schoenen kosten meer dan 4 mille. Maar wie ben ik? 

Wat ben ik nog meer dan een <charmante, elegante dame> zoals U net 

zei?’ “Maar ik hou me goed. Ik moet wel! ’t Is te laat om te veranderen” 

 

 

1 

 

 

1 

06 DE LEEGTE VAN HET MODERNISME 

‘Geen geloof meer. Geen man meer. Kinderen zelfstandig met een eigen 

huis, altijd moe, kleinkinderen die ik nauwelijks zie. Wel geld genoeg om 

alles te doen. Maar ik kan niet meer. Die ouwe tijd was zo gek nog niet?!’   

‘En nu mag, neen moet, ik mijn zorg zelf inkopen. Niemand die wat om me 

geeft of iets voor me doet. Bewuste, zelfstandige mensen, zijn we…Ja, ja…’  

 

1 

 

1 
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BIJLAGE 3 

GROEP-SPECIFIEKE SPIJT 
SPIJT SAMENHANGEND MET EEN ONDERSCHEIDEND (SOCIAAL-DEMOGRAFISCH) KENMERK 

seksuele geaardheid (gays en lesbo’s) en minderheidsras 

 
Respondent recapitulatie: Er waren 8 mannelijke en 9 vrouwelijke grootstedelijke, hoger opgeleide respondenten van 70-plus 

Drie mannen waren weinig open. Hierdoor komen de man-gegevens eigenlijk vooral van de overige vijf.  

7 representanten van 2 minderheidsgroepen:  

Seksuele geaardheid (2 homo’s en  1 lesbo) & raciaal ( 4 kleurlingen: 2 mannen en  2 vrouwen)  

REGEL INHOUD VAN DE SPIJT-UITING N/m* 

SPIJT-UITINGEN VAN ALLE 3 MINDERHEIDSGROEPEN m=7 

01 TE VEEL OVER ZICH HEEN HEBBEN LATEN LOPEN: “Heb te veel geslikt tegen mijn zin en aard 

in. Ik werd er soms gek van!”  “ Heb me altijd maar aangepast. Deels natuurlijk ook eigen schuld 

dikke bult”  “Ik legde me er bij neer dat het was zoals het was. Dat was stom, oerstom” 

 

5 

02 ME ALTIJD MAAR AANPASSEN EN ‘GEWOON’VOORDOEN: IK GING ER BIJNA AAN KAPOT:  

“Om ziek van te worden, mijnheer!” “Meedoen om erbij te horen. Ook als het me tegen de 

borst stootte.” “Aanpassen is fnuikend, mijnheer! Toch deed ik het. Was ik laf?” “Zwart is een 

verboden kleur! Ondanks alle mooie gelijkheidspraatjes -- ook nu nog! Dus bek dicht en zo 

blank en saai doen als mogelijk is - als ze in de buurt zijn.”  

 

5 

03 TE VEEL WANTROUWEN T.O.V. DE BLANKE MEERDERHEID:  “Had ik meer geloof moeten 

hechten aan die mooie politieke praatjes over gelijkheid en integratie?” “Zieltjeswinnerij voor 

het stem-bureau. Meer niet, dacht ik altijd. Maar is dat wel zo?”  “Had ik ook niet zélf meer 

moeite moeten doen? Kroop ik niet te veel in mijn eigen warme schulp?” “Ze willen alleen aan 

ons verdienen. Daar zijn ze goed in. Als minderheid creëer je heel wat leuke, vet betaalde 

baantjes voor ze. De kans dat in ons voordeel uit te buiten, heb ik laten liggen. Stom! ”   

 

 

4 

SPIJT-UITINGEN VAN DE SEKSUELE MINDERHEDEN (2 homo’s & 1 lesbo) m=3 

04 VERVREEMDING:  “Zelfs mijn plezierige en blijde momenten kon ik nooit met mijn hetero-

collega’s delen. Bijvoorbeeld toen mijn Partner het aandurfde om met me samen te gaan 

wonen. Onze blijdschap had een flikkerkleurtje. Dat was foute boel! Dus bek dicht” 

 

3 

05 WOEST OP ZICHZELF  KEEP SMILING: “Had ze voor hun bek moeten slaan! Maar ik verkropte 

alles” “Ik slikte alles maar voor de lieve vrede. Dat ging zo door tot ik kapot was en een ‘burn-

out’ kreeg op mijn 50e. En nu mogen -- neen moeten - we zelfs trouwen ”      

 

2 

06 ‘SOMETHING YOU DO IN THE DARK’ - EIGENHEID VERSTOPPEN: “Als enige oude homo zit ik 

in een aanleunwoning. Achter mijn rug om ben ik daar <die flikker>. Als een jonge neef op 

bezoek komt, denken ze er zelfs iets slechts van!” . “Ik hoor er alleen bij als ik niets, maar dan 

ook niets van mijn aard laat merken. Ook grapjes kunnen niet. Zielig eigenlijk.”  

 

2 

 

 

SPIJT-UITINGEN VAN DE RACIALE MINDERHEDEN (3 negroïde & 1 halfbloed) m=4 

07 ME TE VEEL AFZIJDIG GEHOUDEN VAN DE WITTE MASSA: Varianten op deze zin: “Eigenlijk 

ken ik ze (blanken) ook niet echt. Ik werk alleen bij ze. Voor de rest zijn we onder elkaar”    
3 

08 TE WEINIG TROTS OP EIGEN KLEUR: “Eigenlijk was ik het eens met mijn oma die wilde dat we 

meer melk in onze chocolade zouden doen. Dus met een witneus moesten trouwen. Dom!!’  
1 

*N/m = Hoeveel individuen (N) van de betreffende minderheidsgroep (m) verstrekten deze 

of soortgelijke uiting van spijt 
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BIJLAGE 4 

NABESCHOUWING 
TERUGKIJKEND OP DE DEELNAME EN DE INHOUD VAN DE 17 GESPREKKEN 

met leeftijdgenoten (70-plussers) valt me het volgende op: 

 

1. ONWENNIGHEID -- TABOE: Ongevraagd gaven diverse respondenten aan dat ze niet 

gewend waren om ‘zo maar over mijn zorgen en spijtgevoelens’ te praten. En ze voegden er 

meestal aan toe dat ze dat zeker niet met vreemden deden. Op mijn vraag of ze dan wél met hun 

partner, kinderen, vrienden of andere naasten over deze twee onderwerpen spraken, 

antwoordden ze dan meestal -- tot hun eigen verbazing: “Neen. Eigenlijk niet!” En als ze het wel 

over deze gevoelig liggende, persoonlijke zaken hadden, dan gebeurde dat meestal in een gesprek 

met een vriend of andere, niet te nabije vertrouwenspersoon.  Ook hadden drie mensen hun 

zorgen, spijtgevoelens en problemen gedeeld met professionals tijdens psychotherapeutische 

sessies in hun verleden 

 

2. TOCH DEELNAME 

Ondanks het bovenstaande gaf men aan dat ze ‘over die (gevoelige, 

privé)zaken best wel met mij wilden praten’. “U bent tenslotte ook 

psycholoog”, voegden een paar mannelijke deelnemers er aan toe. Ik 

kreeg de indruk dat zij dankbaar gebruik maakten van het feit dat zich een 

klankbord aandiende! Ook bleek hun deelname samen te hangen met het 

feit dat ze bij mij terecht waren gekomen via een goede, betrouwbare 

vriend(in) die hen aanspoorde. Verder bleken mijn anonimiteitsgaranties 

ook in belangrijke mate te hebben geholpen om hen over de schreef te halen mee te doen.  

 

3. INHOUD: MEER SPIJTGEVOELENS EN MEER OPENHEID DAN IK VERWACHTTE  

Aangezien de Nederlandse hoger opgeleide Babyboomers ook in objectief meetbare zin behoren 

tot de <welgestelden van de westerse samenleving> en zij zichzelf beschrijven als <gelukkig tot 

zeer gelukkig> had ik aanvankelijk niet verwacht dat deze Maatschappij-hervormende Generatie 

veel spijtgevoelens zou hebben. Dat bleek echter anders uit te pakken. Achteraf verklaar ik dat 

door  erop te wijzen dat de meeste Babyboomers in hun karaktervormende jeugdjaren gevormd 

werden door christelijke waarden. Dat ging veelal gepaard met wereldvreemdheid en anti-

lichamelijkheid. Geen wonder dat diverse uitlatingen in Tabellen 1 t/m 3 zijn zoals ze zijn. Ook heb 

ik de indruk dat de meeste deelnemers het aantrekkelijk vonden om eens <te biecht> te gaan. Dus 

om hun hart eens te luchten -- tegen hun gewoonte in. Dat bevorderde hun openheid ten zeerste.    

 

CONCLUSIE 
Ik concludeer uit het bovenstaande dat de gehanteerde anonimiteit, de werving via 

vertrouwenspersonen, en een zekere mate van (professionele) afstand tijdens het gesprek positief  

uitpakten op de bereidheid tot deelname en de openheid van de gevoerde gesprekken. Dat laatste 

hangt wellicht ook samen met het feit dat de huidige generatie 70-plussers weliswaar hoofdzakelijk 

seculier leeft, maar qua karakter en levensvisie toch nog sterk christelijke trekjes vertoont. Ze 

gingen eindelijk weer eens te biecht -- smile. 

Amsterdam, 24 maart 2019 -- GK 


