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GEEL & GROEN…  
De Redactie van onze gewaardeerde Ludger-alumni-periodiek HILVERSUM3 wijdt het 
thema-deel in het te verschijnen Kerstnummer van deze Feestmaand aan ERGERNIS. Dat is 
wederom een gouden greep. Immers, als we even om ons heen kijken, dan valt op dat 
iedereen zich geel en groen ergert. Overal en altijd, en ook nog eens constant! Iedereen 
voelt zich bij het minste geringste verongelijkt, is snel gepikeerd en steekt dan zijn 
beledigende middelvinger op. Alles wordt wantrouwend en misprijzend veroordeeld. En dat 
vinden we terecht, want anderen hebben altijd ongelijk. Al die prutsers en leeghoofden 
weten niet hoe het moet. Het hele leven wordt één grote klerezooi als dat zo doorgaat. Ze 
zouden bont & blauw geslagen moeten worden…. Ze zien niet eens dat de redding nabij is. 
Immers, IKKE weet en kan alles beter!! Zeventien miljoen Nederlanders lijken daar heilig 
van overtuigd…. 
 
Als 75-plusser herinner ik me dat dit vroeger niet zo was. Hoe, waarom en wanneer is het 
toch zo ver gekomen dat we alle onderlinge verbondenheid, empathie en samenwerking 
inruilden voor ons <absolute gelijk> en de erbij behorende irritatie en boosheid? Een weg 
terug lijkt niet meer te bestaan. Immers, ook senioren zoals ik accepteren meestal dat 
VERSPLINTERING kenmerkend is voor onze huidige maatschappij. Onze 19 kissebissende 
politieke partijen zijn daar een goed voorbeeld van. Die versplintering gaat bovendien heel 
ver en heel diep. Immers,  binnen elke partij ligt het onderling WANTROUWEN steeds weer 
op de loer. Geven en nemen is er niet meer bij. <Samenwerking> is een loos begrip 
geworden. De kranten en andere massamedia meten dat manco en de ermee gepaard 
gaande ‘ideologische en fundamentele’, argumentaties breeduit zodat er populistisch effect 
wordt bereikt. Zulk NEGATIEF nieuws verkoopt immers het beste! Geen wonder dat de door 
ons gekozen Politici, de Overheid en de Media ONGELOOFWAARDIG zijn geworden.  
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HET NIEUWE ERGEREN…  

De moderne “communicatie> verloopt tegenwoordig grotendeels digitaal. Dus nogal 
ABSTRACT, ONPERSOONLIJK EN WEINIG GENUANCEERD omdat er eigenlijk alleen maar 
sprake is van tekst, beeld en/of geluid. Daarbij blijven de ‘communicerende lieden’ 
nagenoeg uit beeld en worden hun lichaamstaal en uitstraling nauwelijks waargenomen. 
Daar is een goed wederzijds begrip bepaald niet mee gediend. De recente nefaste 
ervaringen met digitaal onderwijs-in-corona-tijd tonen dat nogmaals aan. Wel worden 
digitaal grote fysieke AFSTANDEN overbrugd. En vormen het GEMAK, de SNELHEID en de 
LAGE KOSTEN van die digitale communicatiemiddelen evenzovele aansporingen om AD HOC 
en ONDOORDACHT ons Grote Gelijk kenbaar te maken in de vorm van kretologische 
<tweets>, ongenuanceerde <likes>, korte ‘posts’, doortrapte commercials en dergelijke.   
 

HEDENDAAGSE ONTMOETINGEN… 

 
 
Door de al maar schrijnender wordende woningnood beschikken vooral de jongeren  
nauwelijks over ‘privacy in een <eigen plekje> Het overgrote deel van hun ontmoetingen 
vindt digitaal en dus eenzijdig plaats op de sociale media. Verder ontmoeten ze elkaar vooral 
in functioneel verband  op hun studie- en werkplek. Daar is nauwelijks sprake van rust, 
intimiteit, fysieke nabijheid en een persoonlijke sfeer. Bovendien heeft de COMMERCIE alle 
niet-functiegebonden (vrijetijd) ontmoetingsplekken stevig in haar greep met cafés, 
restaurants, festivals, en andere evenementen.  Allemaal Horeca-gelegenheden waar je 
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vaak en gemakkelijk KORSTONDIG ONTSNAPPEN kunt aan jezelf, aan je eenzaamheid en aan 
de kille, zakelijke werkelijkheid door jezelf – tegen betaling – vol te gieten met bier en dure 
drankjes of je te benevelen met hasj, extasy pillen, cocaïne en andere ‘geestverruimende’ 
middelen onder het genot van oorverdovende muziek. Van dialoog is in dat soort 
omstandigheden niet of nauwelijks sprake. Immers, van dialoog is pas sprake als er tussen 
verschillende mensen – in een rustige omgeving -- een vrije gedachtewisseling plaats vindt 
waardoor er bij de betrokkenen nieuwe inzichten doorbreken en zij dus nieuwe betekenissen 
aan elkaars en eigen werkelijkheid ontdekken. In de hierboven geschetste 
<vercommercialiseerde leefwereld van gelijkgezinden met dezelfde leeftijd> is daarvan 
geen sprake. Er vindt daar dan ook geen attitude-verandering plaats. Integendeel, men blijft 
en verblijft  in zijn eigen ISOLEMENT. Op die manier kon EENZAAMHEID de Sociaal-
psychologische Volks-ziekte nummer Eén geworden. Die eenzaamheid wordt ervaren als 
frustrerend want we zijn sociale wezens! We worden door die frustratiegevoelens dan ook 
terecht boos. Geen wonder dat de middelvinger tegenwoordig zo vaak tevoorschijn komt… 
 

BABYBOOMERS ZIJN DE BOOSDOENERS 
De babyboomers – dus met name iedereen die tussen 1945 en 1955 werd geboren – hebben 
de sociaal-culturele transformaties van de achterliggende jaren voor het overgrote deel 
veroorzaakt en gefaciliteerd. Vooral wij, de 70-plussers zijn de boosdoeners! WIJ HEBBEN 
ALLE EXTERNE EN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE REMMEN LOS GEGOOID waardoor het 
hierboven aangeduide INDIVIDUALISME, EGOISME EN ISOLEMENT konden ontstaan en onze 
nakomelingen GEFRUSTREERD , ONMACHTIG EN GEËRGERD in hun leven staan.  

 
Hieronder licht ik toe waarom ik met het beschuldigende vingertje wijs naar de 
Babyboomers, dus naar onszelf. Ik focus namelijk op de KEERZIJDE van een tweetal 
essentiële maatschappij-veranderingen die onze generatie teweeg bracht. Ze hangen 
onderling nauw samen. En ze hebben bovenal gemeen dat ze an sich & in onderling verband 
ook zeer negatieve effecten hebben op onze maatschappelijke verhoudingen. Met name op 
ons maatschappelijk vertrouwen en dus op onze solidariteit en op ons individueel welzijn. 
Die twee hedendaagse, kenmerkende aspecten van de Nederlandse Cultuur en Samenleving 
vallen vooral op als je kijkt door de ogen van niet-westerse mensen. Het zijn m.i. de twee   
maatschappij- transformaties die veel te ver doorschoten, en die onze generatie met verve 
introduceerde, bevocht en blijft verdedigen. Ik doel dus op: SECULARISERING & 
INDIVIDUALISERING: twee begrippen waarmee we hoopten veel vrijheid binnen te halen, 
maar vooral saamhorigheid,  zin en zingeving in ons leven de das om deden.  
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De met secularisering en individualisering verweven informalisering & commercialisering1 
laat ik buiten het bestek van deze bespreking. Een NRC-artikel uit 2015 met de toepasselijke 
titel <VRIJHEID, ONGELIJKHEID EN GEWINZUCHT> biedt hier uitkomst, want het levert een 
verhelderend inzicht in de historische ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de 
commercialisering van onze samenleving waar inmiddels alles is geprivatiseerd en van een 
prijskaartje voorzien. Die commercialisering wordt eveneens gezien als een belangrijke 
eigenschap van onze volksaard en wordt door buitenlanders meestal gekenschetst als  
<kooplieden-ideologie & kooplieden-mentaliteit>. Wellicht ga ik daar in een andere bijdrage 
nog eens op in.  
 
 
 

ONZE EIGEN BABYBOOMER BELEVING VOOROP 
Vanwege hun opvallend sterke samenhang schilder ik hieronder DE KEERZIJDE van de twee 
drastische sociaal-culturele transformaties die we teweeg brachten. De overvloed aan 
populaire en wetenschappelijke literatuur over de essentie van deze twee sloophamers van 
de cultuur waarin we opgroeiden komt hier niet aan de orde. De 70-plussers van ons 
opleidingsniveau zijn er voldoende mee bekend. En anders is er altijd nog Internet om ons 
geheugen op te frissen. Ik blijf liever zoveel mogelijk dicht bij huis: bij onze eigen mentale 
leefwereld binnen de afbrokkelende Rooms Katholieke Zuil in de revolutionaire jaren 60-70.  
 
De fysieke veranderingen van onze wereld laat ik buiten beschouwing. Terugkijkend, is het 
echter voor iedereen  duidelijk dat we 50 jaar geleden IN EEN ANDERE WERELD2 leefden qua 
behuizing, voeding, kleding, (tele)communicatie, gezondheidszorg, wetenschap, werk, 
studie en vrije-tijds-besteding. Hoe die wereld er op onze rooms katholieke Internaat-
Kweekschool voor Jongens uit zag is te zien in diverse publicaties3 op onze alumni-website.  
Ik raad eenieder aan ze nog eens te bezien en te lezen.  

 
1 VRIJHEID, ONGELIJKHEID EN GEWINZUCHT: 

Het hierboven bedoelde NRC-artikel in NRC-artikel uit 2015 is hier te vinden:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492-a785128  
Het zal niemand in Nederland bevreemden dat een allesbepalend begrip als vertrouwen zo weinig voorkomt 
in onze Nederlandse uitdrukkingen en gezegden. Er zijn er nota bene maar TWEE waarin dat woord voorkomt. 
Zie http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=vertrouwen 
Deze bron noemt: 

• Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 

• Zijn ogen vertrouwen (= geloven wat men ziet) 
 

2 ONS GEHEUGEN OPFRISSEN OVER <EEN HALVE EEUW GELEDEN> 
Een informatief boek met representatieve tijdsbeeldfoto’s is van een econoom-journalist:  
Annegreet van Bergen. GOUDEN JAREN – HOE ONS DAGELIJKS LEVEN IN EEN HALVE EEUW ONVOORSTELBAAR 
IS VERANDERD. 2014 -- 350 pagina’s. ISBN 978 90 450 2354 0 
 
3 DE ORGANISATIE EN LEEFWERELD VAN DE INTERNAATKWEEKSCHOOL VOOR JONGENS SINT LUDGERUS   
Zie met name de Power Point Presentatie <TERUGBLIK 1962-1967>: 
https://www.postvakh3.nl/archief/terugblik-1962-1967-presentatie-reunie-2009/ 
Verder wijzen drie REGISTERS je de weg naar BRON-materiaal uit ons Ludgerus-verleden, geïllustreerde 
TERUGBLIKKEN op dat verleden en een lijst met Ludgeriaanse TREFWOORDEN. Je vindt die drie registers hier: 
https://www.postvakh3.nl/vindplaatsen/     
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492-a785128
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=vertrouwen
https://www.postvakh3.nl/archief/terugblik-1962-1967-presentatie-reunie-2009/
https://www.postvakh3.nl/vindplaatsen/
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SECULARISATIE & INDIVIDUALISERING  

 
Wij Babyboomers, speelden als Leerlingen 
van de door en door rooms katholieke 
Internaat-Kweekschool voor Jongens Sint 
Ludgerus  maar een marginale rol in de 
VERWERELDLIJKING  (=secularisatie) van 
onze maatschappij. De opstandige ZEITGEIST 
van de jaren 1960 drong maar mondjesmaat 
door. We namen dus tijdens onze opleiding  
nauwelijks deel aan de afbraak en de 
transformaties van de verzuilde, statische, 
hiërarchische en zeer godsdienstige standen-
maatschappij waarin we onze jeugdjaren 
doorbrachten.  
 
Op micro niveau komt onze beperkte 

deelname aan de verwereldlijking aan de orde in het fraaie THEMANUMMER 4  dat de 
Redactie van ons alumni-blad HILVERSUM 3 er in maart 2020 zeer informatief aan wijdde. 
<De laatste stuiptrekkingen van het Ludgerus-bolwerk> werden bovendien op onze website 
ingeleid met het Zeitgeist-artikel <De belegering van het Ludgerusbastion 1955-1972>5. 
 
Na het verkrijgen van onze (Hoofd)akte als Onderwijzer  haalden veel Ludgerianen hun 
seculariseringsachterstand echter ruimschoots in. Zo blijkt in de Profielschets van mijn eigen 
Ludgerjaargang 1962-1967 6  dat 12,5% een echtscheiding achter de rug had, en 7,5% 
ongehuwd samenwoonde. Zulke relationele ‘toestanden’ waren in het vroegere Rijke 
Roomsche Leven ongehoord! Het waren uitingen van een NIEUWE, INDIVIDUEEL-
GEINSPIREERDE MORAAL.  
 
Onze visie op relaties, geloof, ziekte, seks, zingeving, emancipatie en dood bleek sinds onze 
Ludgerjaren ingrijpend te zijn veranderd. Het overgrote deel van de meer dan 500 artikelen 
in onze  Ludger-alumni periodiek Hilversum 3 van de hand van 14 Ludgerlichtingen uit de 
periode 1956-1985 en zo’n 250 artikelen op onze alumni-website tonen dit overtuigend, rijk 
geïllustreerd en gedetailleerd aan.  

 
4 DE LAATSTE STUIPTREKKINGEN VAN HET LUDGERUS-BOLWERK 
Zie de maart 2020 editie (nummer 34) van Hilversum 3: 
https://www.postvakh3.nl/3d-flip-book/hilversum-3-nr-34/  
 
5 DE BELEGERING VAN HET LUDGERUSBASTION 
De zich VERSNELLENDE VERANDERINGEN van onze verzuilde maatschappij worden in het gelijknamige artikel 
inzichtelijk gemaakt aan de hand van de interacties tussen INDIVIDU & SAMENLEVING die tezamen de 
ZEITGEIST VORMEN. Zie: https://www.postvakh3.nl/post/inleiding-op-het-thema-ludgerusbastion/   
 
6 PROFIEL VAN DE LUDGERJAARGANG 1962-1967 
Je vindt die gegevens hier: https://www.postvakh3.nl/post/profielschets-lichting-62-67/  

Paus Johannes XXIII opende in oktober 1962 het Tweede 
Vaticaanse Concilie voor een Upgrade van de Kerk - niet 
beseffend dat zijn AGGIORNAMENTO (vernieuwing) uitpakte 
als de grote SLOOPHAMER  van de r.k. Instituties en Moraal 

https://www.postvakh3.nl/3d-flip-book/hilversum-3-nr-34/
https://www.postvakh3.nl/post/inleiding-op-het-thema-ludgerusbastion/
https://www.postvakh3.nl/post/profielschets-lichting-62-67/
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Ook was het in de standen-
maatschappij van onze jeugd 
haast niet denkbaar dat 20% na 
de Kweekschool verder zou 
studeren en   een Universitaire 
graad zou behalen. Die grotere  
maatschappelijke mobiliteit en 
scholing versnelden ook nog eens 
de ontkerkelijking van ons land. 
De  overgrote meerderheid van 
mijn eigen Ludger-cohort gooide 
dan ook de kerkse handdoek in 
de ring en schaarde zich bij de 
48% van de bevolking die zich 
ONGELOVIG noemt, en er zich 

nadrukkelijk van bewust is dat ze ALS INDIVIDU geen (morele of godsdienstige) autoriteit 
boven zich erkennen. Men realiseerde zich niet dat ze met die stap ook hun weekritme, hun 
sociaal netwerk en morele kijk op het leven  en de erbij passende inrichting van onze 
maatschappij drastisch veranderden. Bovendien ging het katholieke gevoel voor decorum, 
ceremonieel, individu-overstijgende identiteit en zingeving naar de knoppen. Wat bleef was 
een land met enkelingen die – ieder voor zich – hun vermeende belangen willen realiseren.  
 
Al die moderne individuen ontwikkelden en passant een nieuw Argwaan t.o.v. elke 
Autoriteit. De roep om DEMOCRATISERING werd op alle fronten gehoord en klakkeloos 
ingevoerd. Dat ging hand in hand met een verlies aan vertrouwen in de medemens. 
Overtuigd van het  eigen-gelijk,  werden omstanders voortaan als tegenstanders bezien. 
Bovendien als tegenstanders die men moest bevechten om zijn eigen gelijk te realiseren.  
HET ONDERLING VERTROUWEN nam door het voorgaande in de achter ons liggende 50 jaar 
dramatisch af. En dat is slecht voor onze persoonlijke relaties en het maatschappelijk 
verkeer. Dat ons vertrouwen zo afnam, is niet verwonderlijk. Immers, <vertrouwen> wordt 
gekenmerkt door een flink portie <geloven> . En dat geloven hadden we in de jaren 70 al 
ongenuanceerd over boord gekieperd. In de serie artikelen <50 JAAR NA DATO> komen die 
essentiële kwesties en hete hangijzers van ons geleefde leven vanuit die optiek 
gedetailleerd aan de orde7op onze alumni-website. Daarbij teken ik aan dat de uitzonderlijk 
grote rol van <vertrouwen> in het geleefde leven van Ludgerianen vooral verband houdt 
met het feit dat bijna alle Ludgerianen (93% van  het cohort 62-67!) als leraar, schoolleider, 
onderwijs-inspecteur, onderwijskundige, pastor, of consultant werkzaam was. Die 
opvoedkundig en coachend ingekleurde relationele dimensie van ons  beroeps- en 
maatschappelijk profiel kreeg echter weinig expliciete aandacht -- zo veronderstel ik op 

 
7 BESPREKING VAN DE HETE HANGIJZERS IN HET LEVEN VAN VOORMALIGE LUDGERIANEN  
Het 1e artikel van de serie <50 Jaar na Dato> eindigt met een overzicht van de hete hangijzers. Vooral gaat de 
serie nader in op Vertrouwen,  Geloven, Zingeving, onze naderende dood en zelfbeschikking. 
 DE CRUCIALE ROL VAN <VERTROUWEN> bij die kwesties wordt behandeld in de bijdrage die je hier vindt: 
https://www.postvakh3.nl/archief/2-vertrouwen/   
En ons Ludgeriaanse NIKSISME & IETSIEPIETSIE GELOVIGHEID komt aan de orde in <FANATIEK GELOVIG>: 
 https://www.postvakh3.nl/archief/3-fanatiek-gelovig/  

https://www.postvakh3.nl/archief/2-vertrouwen/
https://www.postvakh3.nl/archief/3-fanatiek-gelovig/
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grond van het feit dat onze Nederlandse cultuur eerder gekenmerkt wordt door 
pragmatisme en gewinzuchti dan door beschouwing, analyse en zelfkritiek. 
 

Het gevolg van het voorgaande was dat de MAATSCHAPPELIJKE VERSPLINTERING steeds 
schrijnender werd en in omvang toenam. Dat die versplintering zo EXTREEM EN TYPISCH 
NEDERLANDS is, valt vooral buitenlanders op. Maar het is wel iets dat we ook zelf hadden 
kunnen verwachten. Immers, historisch gezien was onze maatschappij al heel lang 
versplinterd. We noemden het toen <verzuild>! De belangenstrijd die tegenwoordig op 
individueel niveau wordt uitgevochten, vond tot eind jaren 70 vooral plaats tussen die 
Zuilen! Bovendien was versplintering ook een traditie binnen de Protestantse Zuil! Het 
individueel geweten  was voor onze Bijbelse medeburgers doorslag gevend voor ‘alles en 
nog wat’. De zo ideologisch  gelegitimeerde BETWETERIGHEID werd allengs ook gretig door 
de andere ontzuilde Nederlanders overgenomen en wordt in het buitenland eveneens  
ervaren als karakteristiek gedrag van ons volk. Gelukkig neemt men ons <opgeheven 
dominees vingertje> en de ermee gepaard gaande botte <recht voor zijn raap> 
mededelingen meestal met een korreltje zout… 
 
 
INDIVIDUELE INSPRAAK & BEVECHTEN VAN HET EIGENBELANG waren een logisch gevolg van 
de democratisering die op alle maatschappelijke fronten en in alle (beroeps)sectoren  
luidkeels werd verdedigd en bevochten. Dat leidde uiteraard tot steeds meer CONFLICTEN 
omdat al die <eigen-belangen> niet of nauwelijks met elkaar te rijmen zijn. En bovendien 
iedereen ervan overtuigd is het <beter te weten en te kunnen>. In de loop der jaren verwerd 
onze maatschappij tot een collectief van individuen waar <gelijke monniken, gelijke 
kappen> ontaardde in miskenning van excellence en kwaliteit. Alles wat boven het maaiveld 
uitstak werd rucksichtslos afgemaaid. Momenteel worden wetenschappelijke bevindingen 
zelfs – à la Donald Trump – weggezet als slechts een mening te midden van andere 
meningen. De rationaliteitsbevordering en het tolerantie-tegengeluid van het 
Georganiseerd HUMANISME deed daar weinig aan af. Wel is het zo dat – aanvankelijk 

HET BEGRIP <INDIVIDUALISME> TEGENDRAADS VERBEELD --  ZIE:  
https://www.researchgate.net/publication/260292227_Individualisme_ontleed_Een_theoretische_en_empirische_analy
se_van_individualisme-discoursen   

https://www.researchgate.net/publication/260292227_Individualisme_ontleed_Een_theoretische_en_empirische_analyse_van_individualisme-discoursen
https://www.researchgate.net/publication/260292227_Individualisme_ontleed_Een_theoretische_en_empirische_analyse_van_individualisme-discoursen
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uitsluitend in Nederland: al met de grondwetswijziging van 1952! --  de (Humanistische) 
levensovertuiging op gelijke voet met religie werd gesteld. 
 
Onze Babyboom generatie kan bogen op een groot aantal vrijheden c.q. verworvenheden 
dank zij secularisering en individualisering. Binnen de context van dit artikel laat ik ze 
onbesproken. Wel belicht ik kort VIJF VERWORVENHEDEN VANWEGE HUN ONVOORZIEN 
NEGATIEVE EFFECT OP HET MAATSCHAPPELIJK EN INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN. Die vijf 
LEVENSBEPALENDE/EXISTENTIELE INNOVATIES zijn het rechtstreekse gevolg van de  
secularisering en individualisering. Hier zijn ze:  
 
1.DE ANTICONCEPTIEPIL werd in 1962 ingevoerd en moest ervoor zorgen dat ook vrouwen 
onbezwaard en vrij hun seksualiteit konden beleven; daarbij dus niet geplaagd door de angst 
ongepland zwanger te worden. En inderdaad: het aantal <moetjes> daalde drastisch! 
ECHTER: de visie op voorechtelijke hetero seksualiteit werd juist minder bevrijdend. Een 
niet voorzien neveneffect van die pil en de verdere seksuele revolutie was de 
verabsolutering van seks. Seks werd een wegwerp consumptiemiddel. Helaas, vaak ten 
koste van andere manieren om menselijke aantrekkingskracht, liefde en onderlinge 
verbondenheid te uiten en te beleven. De emancipatie-bijdrage van de pil is daardoor maar 
betrekkelijk.  

 
2.ABORTUS: De Dolle Mina’s die sinds 1970 met hun <Baas-in-Eigen-Buik campagnes> 
vochten voor de invoering van legale abortus, zorgden ervoor dat Abortus aanvankelijk 
werd getolereerd en vanaf 1984 wettelijk was geïnstitutionaliseerd. ECHTER: Het 
ongewenste neveneffect van de lange strijd om als individuele vrouw te mogen beslissen 
over het lot van de ongeboren vrucht, schiep een diepgaande polarisering. Gelovigen en 
Niet-gelovigen kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. En we zien dat de abortus-
kwestie te pas en te onpas aan de orde is op het politieke wereldtoneel waar Conservatief 
en Progressief elkaar bevechten, en waar – met name in de USA – bestaande 
abortuswetgeving onder hoge druk komt te staan of juist wordt verboden.  

 
3.VERLAGING MEERDERJARIGHEID NAAR 18: De verlaging van de wettelijke 
meerderjarigheid naar 18 jaar werd in ons land pas in 1990 geregeld. Dus op het eind van 
de periode die door deze serie artikelen wordt besteken. In hoeverre de veronderstelde 
(maar vaak betwiste!) rijpheid en beslisvaardigheid van die nieuwe meerderjarigen ook 
bestaat, is nooit bewezen. ECHTER: Ook de beoogde gelijkberechtiging en politieke invloed 
van de nieuwe stemgerechtigden is nooit aangetoond. Integendeel, het heeft er alle schijn 

Een revolutionaire stap in de Nederlandse Secularisering: humanisme en godsdienst op gelijke voet gesteld - 
https://humanistischecanon.nl/venster/georganiseerd-humanisme/op-gelijke-voet/  

https://humanistischecanon.nl/venster/georganiseerd-humanisme/op-gelijke-voet/
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van dat jongeren nog gevoeliger voor propaganda en reclame zijn dan de oudere generaties. 
Of hun inspraak heeft bijgedragen aan de toename van het conflictueuze karakter van onze 
maatschappij is naar mijn weten ook nooit onderzocht. Wel is duidelijk dat <het 
toegenomen volume inspraak> niet heeft geleid tot meer samenspraak. Integendeel: Jong 
en Oud staan steeds vaker  lijnrecht tegenover elkaar in hun streven naar macht en dus 
zeggenschap over de centen waarmee ieders maatschappelijke doelen moeten worden 
gerealiseerd. 

 

4.EUTHANASIE: De invoering van de euthanasie-wet in 2002 kwam na een zeer lange 
aanloop vanaf de  jaren 1980 tot stand. Onmenselijk, uitzichtloos lijden hoefde daardoor 
niet meer iemands leven te vergallen tot aan zijn wrede dood. ECHTER: Dement geworden 
mensen (en andere wilsonbekwamen) kunnen op deze Wet geen beroep doen om in 
voorkomende gevallen een eind aan hun onmenselijk lijden te brengen zoals ze voorafgaand 
aan hun dementie hadden geregeld. Ook werd niet voorzien dat eenzelfde polarisatie zou 
optreden zoals bij de Abortuswetgeving. Bovendien blijkt keer op keer dat Nederland op het 
internationaal toneel door deze wet steeds vaker met scheve ogen wordt bezien waardoor 
onze invloed op besluiten over andere kwesties afneemt.  

 
 

 

 
 
5.HOMO-EMANCIPATIE: De invoering van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde 
geslacht (het zogeheten homohuwelijk) was op 1 april 2001 een feit. Het was geen april-
grap. Bijna alle westerse landen volgden het Nederlandse voorbeeld. Veelal werd gedacht 
dat hiermee de laatste maatschappelijke achterstelling was geslecht. Maar dat is beslist niet 
waar. Op veel terreinen is dat nog niet het geval. Bovendien ging een aanzienlijk stuk 
bewegingsvrijheid teloor omdat door die wetgeving gays en andere leden van de LHBTI-
“community” veel meer zichtbaar werden. Hand-in-hand op straat lopen is er nu 
bijvoorbeeld niet meer bij. Laat staan dat twee mannen elkaar in het openbaar mogen 
zoenen zoals hetero’s doen. Zelfs reclame-posters met zoenende mannen kunnen niet meer 
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door de beugel. Gays en Lesbo’s blijven <vreemde eenden in de bijt>8. Ze roepen steeds 
meer agressie op, waardoor ze <terug in de kast> worden gedrongen. In veel verzorgings- 
en verpleeghuizen is het zelfs zo dat bejaarde gays zodanig worden gepest en getreiterd 
door hun hetero leeftijdsgenoten dat ze zichzelf isoleren in hun appartementje. De drukke, 
onderbemande verpleegstaf heeft geen tijd om daar iets aan te doen…  
 
 

TOT SLOT 
Het 7e deel van de alumni-serie <DE DAGEN VAN 70-PLUS>9 maakt de balans op over de 
maatschappelijke impact van onze generatie Babyboomers. Het eindoordeel is niet positief. 
Integendeel. De serie toonde aan dat belangrijke KERNWAARDEN van de seculiere mens, 
dus ons zelfbewustzijn, onze persoonlijke keuzevrijheid en ons vermogen en recht op 
zelfbeschikking aanmerkelijk aan belang hebben ingeboet gedurende de vele jaren dat onze 
generatie de lakens uitdeelde. Dat houdt m.i. verband met de door onze generatie 
verabsoluteerde welvaart  en de ermee gepaard gaande eis van economische groei. Hoe dat 
valt te rijmen met het gegeven dat uit allerlei onderzoekingen blijkt dat ons klagende en 
krakelende volkje zich desondanks gelukkig voelt en eigenlijk nergens anders zou willen 
wonen, is me een raadsel.  
 
GK 

 
 

 
8 DE TOENAME VAN AGRESSIE TEGEN SEKSUELE MINDERHEDEN 
Het was op 7 maart 2018 voorpagina-nieuws en werd in diverse radio- en  TV-programma’s breed uitgemeten: 
tientallen reclameborden met posters van twee zoenende mannen werden besmeurd, beklad, ingegooid en 
afgeplakt. Hele abri’s met die posters werden gesloopt! Dit en andere eye-openers over de positie en leefwereld 
van minderheden komt aan de orde in het artikel <VREEMDE EENDEN IN DE BIJT>. Je vindt het hier: 
https://www.postvakh3.nl/archief/3-vreemde-eenden-in-de-bijt/   
 
9 REKENSCHAP VAN ONZE LEEFSITUATIE EN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE NALATENSCHAP 
Zie hiervoor het slotartikel van de serie <De Dagen van 70-Plus>, getiteld <OVER EN UIT>. Je vindt het hier: 
https://www.postvakh3.nl/archief/7-onze-maatschappelijke-impact/  

https://www.postvakh3.nl/archief/3-vreemde-eenden-in-de-bijt/
https://www.postvakh3.nl/archief/7-onze-maatschappelijke-impact/

