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ACHTERAF… 
..zien en begrijpen we beter wat we deden en bedoelden in de artikelenreeks   
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ACHTERAF BEGREPEN… 
Ieder van ons kent wel het gezegde dat ons leven “vooruit wordt geleefd, maar achteraf wordt begrepen”. 

En dat is ook het geval met de luchtige artikelenreeks  50 JAAR NA DATO.  Een vijftal veelal speels gebrachte  

bijdragen voor onze Alumni-website Postvakh3 vormde de opmars voor de 3e Grote Reunie van de 

Ludgerlichting 1962-1967 die onlangs plaats vond in het 

plaatsje Vierakker waar het standbeeld van de H.Ludgerus 

zijn uiteindelijke bestemming kreeg. Vroeger stond het 

pontificaal in Hilversum voor het gebouw van onze 

Kweekschool en het Internaat, maar wij, Heren 

Kwekelingen, keken er toen nauwelijks naar.  

 

Nu is dat anders. We kijken juist terug en zien vaak voor 

het eerst Ludgerus echt staan. We vragen ons af wat zijn 

fiere kop en drietand-staf eigenlijk voor ons hebben 

betekend. En hoe de Kerk waarvoor hij stond en ook 

letterlijk staat, richting en kleur aan ons leven heeft 

gegeven.  Aangekomen in de laatste fase van ons leven, 

realiseren velen van ons zich immers dat de vijf samen 

beleefde en gedeelde jeugdjaren op de R.K. 

Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus een grote -- 

veelal positief gewaardeerde-- invloed hebben gehad op de 

vijftig jaren die erop volgden. Nu, in onze levensherfst, 

nemen we gemakkelijker dan voorheen de tijd om eens in 

alle rust te proberen Ludgerus’ stempel op ons leven wat nader te beschrijven. En dat is precies wat de 

korte artikelenreeks  50 Jaar na dato beoogde. 

 

 

DE CRUX VAN ONS BABYBOOMER BESTAAN 
Naar mijn idee is het kernprobleem  van onze rooms katholiek opgevoede babyboom generatie het beste 

te omschrijven als een ontluikend bewustzijn & acceptatie van de veranderlijkheid en onzekerheid van 

ons bestaan. Onze generatie heeft het er moeilijk mee gehad dit te accepteren als het allesoverheersende 

kenmerk van het leven, terwijl wijzelf nota bene de motor waren van die steeds snellere veranderingen op 

technologisch, maatschappelijk, religieus en cultureel vlak. In steeds hoger tempo veranderden we alles: 

onze carrière, ons huiselijk leven, onze verwachtingen t.o.v. onze levenspartner en kinderen, onze idealen, 

onze opstelling ten opzichte van de minderbedeelden, ons streven naar geluk en onze zoektocht naar de 

zin van ons bestaan. Oude zekerheden gooiden we overboord. Maar er kwamen geen nieuwe voor in de 

plaats. Dat kon ook niet, want ze bestaan gewoon niet. En juist dat laatste was moeilijk te accepteren! 

Geen wonder dat we onze twijfels en onzekerheden daarom vaak verscholen achter oppervlakkige labels 

als modern, seculier, ongelovig, realistisch, materialistisch, gelijkwaardig, solidair, vrijheid en meer van 

soortgelijke fraaie illusies.  Maar heel vaak -- zo betoog ik in de artikelenreeks tussen de regels door -- was 
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er sprake van frictie en mismatch tussen onze actuele werkelijkheid enerzijds en anderzijds de manier 

waarop we in Hilversum geleerd hadden de wereld en ons leven te beschrijven en waarderen op hun 

merites. Een belangrijke oorzaak van het onbehagen dat daarmee gepaard ging, moeten we zoeken op het 

gebied van onze taal en referentiekader:  we bleven zitten op Ludgers zetel! 

We misten -- en missen grotendeels nog steeds -- 

de taal die past bij ons veranderde leven. Onze 

generatie beschikt eigenlijk over een steeds 

doder wordende taal: namelijk het christelijke 

vocabulaire en de erbij behorende zienswijzen 

van de vormende Hilversumse jaren in de periode 

1962-1967 -- een periode die weliswaar 

grotendeels samenviel met de zogeheten 

<culturele revolutie>, maar die  ons nauwelijks 

beïnvloedde omdat ze plaats vond buiten de 

muren van het rooms katholieke Instituut waar 

wij verbleven.   

 

LEVENSGEVOEL EN ALLEDAAGS BESTAAN 
Het is natuurlijk een open deur als ik stel dat onze 
levensopvattingen waarneembaar worden in ons 
alledaagse handelen. Ik doe het toch omdat ik wil 
benadrukken dat de artikelenreeks in de opmars 
naar onze reünie <VIJFTIG JAAR NA DATO> vijf 
levens-thema’s aan de orde stelt die in belang-
rijke mate relevant en kenmerkend zijn voor het 
rooms katholiek opgevoede deel van de 
BABYBOOM generatie waarvan wij deel 
uitmaken.  

 
Nogmaals: onze generatie veranderde juist op die 5 leefgebieden ingrijpend de bestaande cultuur. Maar de 
individuen van die revolutionaire generatie bleven aarzelend en onzeker balanceren tussen de zekerheden 
van het Oude Rijke Roomsche Leven en de veranderlijkheid van hun bestaan als Moderne, Seculiere 
Mensen. Zo lichtvoetig als mogelijk doe ik dit --vaak met wat ironie en zelfspot -- uit de doeken: 
1 In HETE HANGIJZERS betreft dat vooral de opstelling t.o.v. geld,  seksualiteit en (echtelijke) relaties 
2 In VERTROUWEN worden de mechanismes van die levenshouding geëxpliceerd, en wordt ook en 

passant duidelijk gemaakt dat dit inzicht voortaan gebruikt kon worden in reclame en andere massa-
beïnvloeding…meestal met het doel er zélf beter van te worden.  

3 In FANATIEK GELOVIG wordt de zichzelf seculier noemende Babyboomer tot op zijn zeer naïeve 
hemdje uitgekleed door aan te tonen dat hij zijn zogeheten <seculiere moraal en waarden> niet of 
nauwelijks doordacht heeft en zich klakkeloos verschuilt achter een soort ‘niksisme’ . 

4 In ONS ZOETE LEVEN blijkt dat de Babyboom generatie een historisch ongekend rijk en luxe bestaan 
heeft gekend, maar zich zeer weinig gelegen liet aan de vraag hoe en tegen welk menselijke leed en 
omgevingskosten dit geprivilegieerde bestaan in stand gehouden kon worden. Geplaagd door een 
schuldig geweten, kwam onze generatie daarom op voor een Betere Wereld, en lanceerden we 
allerlei initiatieven die de Derde Wereld uit het slop moesten trekken -- Helaas gebeurde dit met te 
geringe middelen en vaak met een dubbele agenda die bepaald werd door het Grootkapitaal en de 
drang Zieltjes te winnen voor ons Grote (christelijke) Gelijk.  

5 Maar in GLIMLACHEND TERUGZIEN verliest de wat eenzijdig gepresenteerde maatschappijkritiek 
van de voorgaande vier artikelen veel van zijn scherpe kantjes door uit te doeken te doen dat 
dezelfde Babyboomers -- wij dus! --  ook beschikken over een speelse, dus relativerende, mentaliteit 
en dat onze  70-plus groep er in slaagde om -- voor het eerst in de geschiedenis  --  de kwestie  <geluk 
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& duurzaamheid> mondiaal op te voeren als toetssteen voor alle maatschappelijke en economische 
inspanning…omdat we compassie tot een van de allerbelangrijkste waarden hebben opgestuwd.   

 

 

 
Persoonlijk ben ik van mening dat dit laatste -- onze nieuwe compassie met onze 
medemens & alle andere levende wezens -- de grootste verdienste is geweest van 
onze generatie in het algemeen, en van met name het rooms katholiek opgevoede 
deel ervan in het bijzonder!  
De waardering die ik daarom persoonlijk heb voor hetgeen we meekregen tijdens 
onze Ludgerjaren wordt naar mijn gevoel dan ook fraai uitgedrukt in het   
waarderende gebaar waarmee Henk van Hees hierboven ons oude Ludgerbeeld 
aanraakt: Ik heb respect en waardering voor hetgeen ik van Ludger meekreeg. Vanuit 
Ludgers waarde- en normbesef kon ik beter ervaren en inzien dat nieuwe tijden, 
nieuwe omstandigheden en nieuwe feiten & inzichten vragen om een adequate 
bijstelling ervan.  
 
GBK  
 
 
   

 


