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<ACHTERSTEVOREN>  
Merkwaardige behoefte aan TERUGBLIKKEN met ons Seniorengeheugen  

Amsterdam, 11 juli 2020 

Gerard B.Kosse -- Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 

TERUGBLIKKEN N.A.V. LEVENSBEDREIGENDE ERVARINGEN 

Gedurende de afgelopen drie corona-maanden 

werden mijn man en ik dagelijks gecon-

fronteerd met de eindigheid van ons bestaan. 

Tijdens Yves’ dagelijkse verpleegwerkzaam-

heden zag hij immers keer op keer dat al zijn 

inspanningen niet mochten baten: de meeste 

corona-patienten op de psycho-geriatrische 

afdeling van  Verpleeghuis waar hij werkt, 

gingen dood. Bovendien waren we ons er sterk 

van bewust dat wij beiden vanwege onze 

gezondheids-problemen behoren tot de groep 

met een <zeer hoog risico>1. Anders gezegd: de 

kans op besmetting door het Covid-19 virus en 

een dodelijke afloop was heel erg groot. 

Vooral omdat het Verpleeghuis waar Yves 

werkte, een lange tijd niet beschikte over 

afdoende beschermende kleding e.d. 

 

Terugblikkend, constateren we dat dit vage, 

maar continue besef & acceptatie van de dood, 

van het EINDE, een belangrijke impuls was om 

samen terug te blikken op het prille begin van 

onze relatie  in Zuid Frankrijk in 1992. Voor ons 

beiden was die tijd immers een NIEUW BEGIN. 

Ik was weduwnaar geworden, en Yves was 

naar Frankrijk geëmigreerd om te ontsnappen 

aan de intolerantie, de discriminatie en de 

hysterische bejegening van gays op zijn 

paradijselijke geboorte-eiland Martinique. Zijn 

jeugdige verwachtingen werden echter niet bewaarheid. De AIDS-pandemie en de uiterst slechte 

 
1 BEWUSTE ACCEPTATIE VAN IMMANENTE DOODSDREIGING 
In de bijdrage <TOEWIJDING & RISICO VAN HET VAK> wordt duidelijk gemaakt waarom we het zeer grote risico op 
besmetting-met-een-dodelijke-afloop op de koop toe namen, en welke voorzorgsmaatregelen we namen.  
Zie:  http://www.postvakh3.nl/risico-van-het-vak.pdf     

Met Yves op mijn schouders: bij het cultureel centrum van Fort-de-
France op Yves’ geboorte-eiland Martinique: oktober 1992 

http://www.postvakh3.nl/risico-van-het-vak.pdf
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voorlichting over besmetting door het HIV-virus veroorzaakten ook in Frankrijk een zeer vijandige 

bejegening van eenieder die er openlijk voor uit kwam homoseksueel te zijn. Daar kwam in Zuid-

Frankrijk nog eens bij dat kleurlingen, Noord-Afrikanen en andere vreemdelingen er sterk werden 

gediscrimineerd op een toch al slecht functionerende arbeidsmarkt2. De extreem rechtse partij 

FRONT NATIONAL onder leiding Jean-Marie Le Pen veroorzaakte daar een waarlijke hetze tegen 

minderheden. Mijn minuscule verweer ertegen bestond in het najaar van 1992 uit het dagelijks 

verwijderen  van hun haat zaaiende posters in de buurt van Draguignan en Callas – de streek waar 

ik verbleef na het overlijden van mijn eerste echtgenoot. 

 

MEER DAN EEN NEERSLAG VAN ONZE TERUGBLIK OP HET BEGIN 

Gebruik makend van de vrij gekomen tijd 

ten gevolge van de geringe mogelijkheid 

deel te nemen aan het normale sociale en 

culturele leven tijdens de <intelligente 

lock-down> waarin ons land verkeerde, 

besloten Yves en ik om terug te blikken op 

Yves’ leven in de vier jaren dat hij in 

Frankrijk een NIEUW BESTAAN opbouwde 

en mij leerde kennen: 1989-1993.   

 

Ons projectje nam de vorm aan van een 

VERTELLING vanuit Yves’ perspectief. Elke 

dag vertelde Yves een stukje over zijn 

verleden. De volgende dag zette ik dat op 

papier en bespraken we de wijzigingen die 

nodig waren. En tot slot voorzagen we die 

tekst van foto’s en andere illustraties uit 

ons archief na ze eerst te hebben 

gedigitaliseerd. 

 

Tot ons genoegen ontdekten we dat onze 

gezamenlijk inspanning veel meer was 

dan een vertel- en schrijfprojectje. HET 

BLEEK EEN HERONTDEKKING EN DIEP 

DOORVOELDE HERWAARDERING VAN 

ELKAAR EN VAN HET LEVEN DAT WE 

BEIDEN HADDEN GELEEFD IN DE JAREN 

1989-1993. Het heeft onze band en 

wederzijdse waardering enorm versterkt!   

 
2 SCHRIKBARENDE WERKELOOSHEID IN MARTINIQUE EN ZUID-FRANKRIJK ANNO 1990-1992  
Het Franse Nationaal Statistiekbureau INSEE publiceert  jaarlijks alle sociaal-economische gegevens zoals bij ons het CBS 
dat doet. In Martinique was de algemene werkeloosheid 32,5% en de jeugdwerkeloosheid 62,5% toen Yves <een vlucht 
naar voren> nam in oktober 1989. Zie INSEE nr 972. En in de jaren 1990-1992 was de situatie in Zuid-Frankrijk niet veel 
beter. De structurele, aanhoudende werkeloosheid was er 17% en voor Yves’ leeftijdsgroep zelfs 27% 

De neerslag van onze terugblik: de geïllustreerde Biografische  Vertelling 
VLUCHT NAAR VOREN  en Bronnenmateriaal (foto’s en documenten op 
USB en een geprinte selectie eruit voor de feitenbundel <Faits Divers>  
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REMINISCENTIE EFFECTEN OP ONS SENIORENBESTAAN 

Reminiscentie  is volgens Van Dale “een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat 

overeenkomst vertoont met een huidige waarneming”. Maar die omschrijving is m.i. incompleet 

voor een goed begrip van het effect van die gedachten: voor hun nut en hun zin.   Ik voeg er daarom 

aan toe dat zulke herinneringen veelal gepaard gaan met een <(her)waardering> ervan. Het is een 

waardering die een sterke invloed uitoefent op de inkleuring van het actuele welzijnsgevoel van 

ons Seniorenbestaan. Bovendien is het ook nog eens zo dat vooral herinneringen die toentertijd 

met positieve emoties verbonden werden, het frequentst opduiken! Op die manier dragen  

herinneringen in positieve zin bij aan het actuele welbevinden van Senioren!  En minstens zo 

belangrijk: negatieve ervaringen uit het verleden worden – in het verband van reminiscentie – 

minder pijnlijk. Terugblikkend treedt er heel vaak een sterk relativerend effect op waardoor de last 

van pijnlijke gebeurtenissen niet meer zo zwaar weegt.  

 

HET NUT van terugblikken, van reminisceren, is daarom vooral gelegen in het veraangenamen van 

het actuele bestaan van Senioren. En dat komt erg gelegen. Immers, met het klimmen der jaren, 

neemt het aantal gezondheidsklachten sterk toe en  neemt de sociale inbedding van elke Senior 

sterk af -- vooral in geïndustrialiseerde landen. Terugblikken is een krachtig wapen tegen de 

negatieve gevolgen van die leeftijdsgebonden afname van gezondheid en sociaal contact. 

Desondanks geraken senioren maar al te vaak gevangen in een sociaal isolement…  

 

Vereenzaming is in ons land een ernstige aanslag op het welbevinden, op het geluk --  en daarmee 

op de gezondheid -- van onze burgers. Op de volgende pagina staan de ontluisterende cijfers…….!    

Bakoua Hotel, Martinique, oktober 1992: Mijn danspartner Claudine en ik wonnen de 1e prijs  Caribisch Dansen – Een positieve 
herinnering die veel frustrerende ervaringen ruimschoots compenseerde en ontdeed van hun negatieve associaties 
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Tijdens de afgelopen Corona Lockdown 

periode werd het ons nog eens extra 

duidelijk dat we <sociale wezens> zijn 

die per definitie alleen maar goed 

functioneren in een sociale structuur! 

Vereenzaming3 is een ziekte die onze 

hele maatschappij onderuit haalt.   

 

DE ZIN van reminisceren is m.i. vooral 

gelegen in het feit dat reminiscentie 

vaak leidt tot het sec onderkennen en 

accepteren van nare feiten uit het 

verleden. Niet alleen zonder er onder 

te lijden. Maar vooral door te 

onderkennen welke positieve bijdrage 

die ervaringen hebben gehad op je 

zelfbeeld, op je zelfacceptatie en op je omgang met andere mensen. Anders gezegd: de zin van 

reminiscentie zit hem m.i. vooral in haar bijdrage aan het verwerven van wijsheid en de ermee 

gepaard gaande verdraagzaamheid en innerlijke rust. 

 

 

EEN RIJK GEVULD ARSENAAL AAN ERVARINGEN 

In een eerdere serie van vier bijdragen4 aan onze alumni-website Postvakh3.nl  heb ik de 

overeenkomst tussen geheugeninhoud en actualiteit benaderd door het cyclische aspect van ons 

menselijk leven en van onze bewuste herinneringen en reminiscenties uit de doeken te doen.  Het 

is dus niet zo verwonderlijk dat Yves en ik juist terugblikten op het BEGIN van onze liefdesrelatie 

in een periode dat we (in de afgelopen corona-maanden) dagelijks werden geconfronteerd met het 

 
3 VEREENZAMING IN NEDERLAND 
Via een toegankelijk Portaal van de Overheid krijg je goed inzicht in het verschijnsel, de cijfers en de preventie. 
Zie:  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting#!node-
eenzaamheid-samengevat  
 
4 REMINISCENTIE: TRIGGERS, VOORSPELBAARHEID, SPECIFIEKE INHOUD, EN TOETSSTEEN 
Gedoeld wordt op SERIE IV: BIOGRAFISCHE SENIOREN-SERIE – ONZE LEVENSCYCLI <LIFE GOES ON IN CIRCLES> 4 delen: 

1) DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK: over de specifieke ‘triggers’ van herinneringen:  
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel1.pdf  

2) FLASH BACKS EN ANDERE HERINNERINGEN: over de voorspelbaarheid van ons Seniorengeheugen: 
 http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf 

3) VREEMDE EENDEN IN DE BIJT: over de specifieke geheugeninhouden van minderheden: 
 http://www.postvakh3.nl/vreemde%20eenden.pdf  

4) HET MAGISCHE PAASEI: over herinneringen aan de Liefde als Toetssteen van ons geleefde leven : 
http://www.postvakh3.nl/magische%20paasei.pdf  
  

VEREENZAMING IN NEDERLAND – ONDERZOEKSRESULTATEN - ZIE 
VOETNOOT 3 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting#!node-eenzaamheid-samengevat
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting#!node-eenzaamheid-samengevat
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel1.pdf
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf
http://www.postvakh3.nl/vreemde%20eenden.pdf
http://www.postvakh3.nl/magische%20paasei.pdf
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(dreigend) EINDE ervan omdat Yves in zijn Verpleeghuis de dood dagelijks ontmoette en misschien 

mee naar huis bracht zonder dat te beseffen. Virussen zijn immers onvoorstelbaar klein… 

 

Maar een rijk gevuld leven is niet 

altijd rijk gedocumenteerd. In ons 

geval gelukkig wel. Uiteindelijk koos 

vooral Yves 219 foto’s uit het 

bestand van 974 gedigitaliseerde 

foto’s van de bestreken periode. En – 

heel typerend voor de Frans Creoolse 

cultuur van Caribische Mulatten 

zoals hijzelf – bleek Yves nog te 

beschikken over honderden docu-

menten, al onze liefdesbrieven, en 

de complete financiële en beroeps-

matige administratie  uit de jaren 

1989-1993.  

 

Alles werd gedigitaliseerd! En het 

resultaat van ons reminiscentie-

projectje is te zien op de tweede foto 

in dit relaas. Een digitale versie kan 

worden verkregen op verzoek, per 

email: gerard.kosse@planet.nl  

 

Yves’ verhaal5 zal o.m. worden 

afgestaan aan het IHLIA6 Docu-

mentatie Centre dat gevestigd is in het hoofdgebouw van de Openbare Bibliotheek (OBA) nabij het 

Centraal Station van Amsterdam. Over enige maanden kan het ook via internet worden 

geraadpleegd.  

REMINISCEREN….: VAN HARTE AANBEVOLEN! 

GK 

 
5 TITEL-BESCHRIJVING 
<VLUCHT NAAR VOREN> , verteld door Yves EDGARD en opgetekend door zijn partner Gerard B.Kosse. 
177 pagina’s; 219 foto’s en 45 andere afbeeldingen; gedetailleerde inhoudsopgave (6 blz). Typoscript, Amsterdam, 1 juli 
2020. De erbij behorende feitenbundel <FAITS DIVERS> bevat excerpten van de meeste biografische documentatie. 54p 
 
6 HET IHLIA INSTITUUT 

IHLIA is het belangrijkste instituut  op het gebied van de (internationale) geschiedenis van de Ihlia-gemeenschap. De 

afkorting <Ihlia> staat voor Lesbisch, homo, biseksueel, en transgender. 

https://www.ihlia.nl/collectie/toegang-tot-de-collectie/ 

Yves selecteert illustratieve foto's en documenten voor zijn Biografische 
Vertelling over de vier jaren die hij in Frankrijk doorbracht en mij leerde kennen 

mailto:gerard.kosse@planet.nl
https://www.ihlia.nl/collectie/toegang-tot-de-collectie/

