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EEN ALLEDAAGS OCHTENDSPROOKJE 
huiselijke verbeelding  

van ons geprivilegieerde leven in het Werelddorp dat we bevolken met 7 miljard anderen  

donderdagochtend 10-08-2017 

Gerard B.Kosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIER-EN-EEN-HALVE MINUUT IN ONS WERELDDORP 
Hoe voelde jij je toen je in <de week van de vriendschapi> via Postvakh3 ons werelddorpii betrad op de 

betoverend zoete tonen van de beroemde openingsaria uit Händels opera Xerxes? Realiseerde jij je ook 

dat de lieflijke romantische tekst de weldadigheid bezingt van de schaduw die de zanger ervaart bij een 

beschuttende boom? Dat hij, met andere woorden, comfortabel en gelukzalig genietend kan leven?   
 

 
 

Voor mezelf sprekend: Ik werd er helemaal door ingepalmd! Zachtjes zong mijn partner Yves --die al 

dat soort teksten van buiten kent-- mij met zijn warme baritonstem de poëtische woorden hardop toeiii: 

< Ombra mai fu di vegetabile, cara ed amabile, soave più>  

<Nooit was er een schaduw, van enig plant, lieflijker, mij dierbaarder, en zachter>. 

 

En kreeg jij ook een bittere smaak in je mond toen het tot je doordrong dat je op het verkeerde been 

was gezet? Immers, onze antwoorden op de vragen die de dia-show stelt over onze leefsituatie laten 

maar één conclusie toe: “Wij behoren tot de kleine groep geprivilegieerden der aarde!”iv En tegelijk 

dringen zich dan prangende vragen op zoals: <Hoe kan dat? Waarom hebben we zoveel? Waarom 

hebben de meeste mensen nagenoeg niets? Waarom en hoe pikken ze dat nog steeds van ons? En 

waarom voel ik me eigenlijk bijna nooit schat- en schatrijk?>  

 

Op die laatste vraag gaat deze bijdrage exemplarisch in door de vanzelfsprekendheid weg te nemen 

van het alledaagse ochtendritueel in ons eigen tweepersoonshuishouden -- op een doordeweekse dag als 

vandaag! Ik realiseer me nu pas echt dat ik het er veel te vaak alleen maar druk mee ben….  
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VROEG UIT DE VEREN… 
Mijn partner Yves (49 jaar) werkt met veel plezier en voldoening als 

psychogeriatrisch verpleger in een nabij gelegen instelling voor demente 

mensen. Zijn werkrooster kent drie werktijden: dag- , avond- en 

nachtdienst.  Gelukkig mag hij -- met het oog op zijn nierproblemen -- 

zijn eigen bioritme zo veel mogelijk volgen en werkt hij niet full-time. 

Yves bestempelt zichzelf als ‘avondmens’. Maar moet desondanks toch 

wel een dag of 7 per maand vroeg opstaan om een dagdienst te draaien die 

dan om 7.30 uur begint.  

Zonder politie-razzia’s op “gays en soortgelijk ongedierte” v kunnen 

we wakker worden. Als Yves dagdienst heeft, staan we beiden om 6.30 

uur op: Yves als een zombie die woordeloos en slaapwandelend zijn opsta-ritueel afwerkt, lodderig kijkend 

zijn ontbijtje nuttigt,  en pas op zijn werk écht ontwaakt. En ik als een bezige bij die zijn lunchpakket klaar 

maakt, het ontbijt verzorgt, hem naar de deur brengt en daarna aan mijn eigen ochtendprogramma begint.  

 

DOOR DE OGEN VAN EEN TOGOLEES…  
De nu volgende foto’s geven je een beeld van ons alledaagse bestaan -- letterlijk! 

Mijn toelichtingen spreken hopelijk voor zichzelf. 

 

Het commentaar erbij heb ik zoveel mogelijk verwoord in de geest van onze 

pleegzoon Ayeme Wolanya Ben APELI -- kortweg Ben genoemd. Hij woont in 

Togo, een van de allerarmste landen ter wereld. Ondanks zijn goede 

afstudeerresultaten in de Informatica -- aan een peperdure privé-school in de 

hoofdstad Lomévi - zoekt hij momenteel al meer dan een jaar naar een baan in die 

branche. Maar hij is een echte doorzetter en wil ons huishoudelijk budget niet te veel 

blijven belasten. Daarom verdient hij zo nu en dan iets met een heel slecht betaald 

baantje als toeristengids. Vooral voor  kleine groepjes Nederlanders die West-Afrika 

wel eens met andere ogen willen zien en beleven -- maar die karig zijn met 

fooitjes…!   

    

  

 

6.30 UUR: OPSTAAN……APART IN ACTIE TOT 7.00 UUR  

Yves gaat op zijn automatische piloot naar 

de douche. Met het oog op mijn kwakkelende  

gezondheid en evenwichtsproblemen hakte hij 

kort geleden de knoop door en liet hij onze 

badkamer met ligbad ombouwen tot een 

‘ouwe-lullen-douche’ met een opklapbaar zitje 

erin.  

Na een paar snelle rek- en strekoefeningen, 

schiet Yves -- weer helemaal automatisch -- in 

de kleren die hij de avond ervoor heeft klaar 

gelegd en pakt hij al vast zijn rugzak om er 

straks zijn lunchpakket en een nieuw schoon 

verplegersjasje in te doen. 

Klokslag 7 uur klimt hij op de hoge kruk aan 

de ontbijtbar -- nog steeds als een zombie. 

 

Beƒãɖeɖe: Ben stelt zijn vriendinnetje officieel aan Yves & mij  voor zoals de Ewe-traditie vereist  - juni 2016 
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Ikzelf heb tot die start van ons gezamenlijk, 

nagenoeg zwijgzaam, ontbijt gewerkt aan Yves’ 

uitgekiende lunchpakket in de keuken. Op 

voorschrift van Yves’nierarts moet zijn voeding 

kalium-arm en nagenoeg zoutloos zijn, met een 

maximale dagopname van 5 micromol natrium 

per dag. Elke dag een heel gereken! Vandaar dat 

de gewone AH-supermarkt niet volstaat en de 

boodschappen van diverse gespecialiseerde 

leveranciers worden betrokken. Als ik op de 

producenten van die etenswaren let, dan valt me 

vooral het internationale ervan op. Zo komt de 

ham uit Duitsland, het brood van een 

gespecialiseerde warme bakker in Diemen, de 

kaas uit Frankrijk, de citrusvruchten uit Spanje, 

de voornaamste ingredienten van de Becel uit 

Nederland en Frankrijk, de druiven uit Zuid-

Afrika, de rijstcrackers uit Indonesie, en de 

pittige smaakmaker voor kaas uit Mali.  

 

Commentaar vanuit Bens Togolees perspectief: 

Heel voorspelbaar roept Ben eerst iets in de geest van: “Wat een mooie nieuwe douche, Tonton G! Ik koop 

al vast een karité-zeepje om bij U te komen douchen. Mag mijn vriendinnetje Fiatuwo meekomen? Dan ziet 

U haar ook eens in haar blootje! Mmmm..mm!” 

Daarna zal hij verschillen met Nederland uitleggen door te wijzen op het feit dat: 

 zijn geliefde informatica-docent minstens 8 jaar moet werken om eenzelfde douche te kunnen kopen; 

 verplegers minstens 2 baantjes nodig hebben om een eenvoudig leven te kunnen betalen;  

 er niemand in Togo is die zonder woorden zit te ontbijten. Bovendien, dat ruim 80% van de bevolking 

zich geen ontbijt kan veroorloven, en ruim de helft maar één maaltijd per dag krijgt;  

 dat wij tweeën wel heel erg veel eten -- bovendien zo lekker dat het lijkt alsof het Kerstmis is; 

 dat er in Togo niet genoeg wegen en vliegvelden zijn om al dat eten uit verre landen aan te voeren. 

 Yves en ik al lang dood zouden zijn als we in Togo zouden wonen. Men beschikt daar niet (tijdig) 

over goede medicijnen en voor dieetspecialisten vliegt de elite naar Parijs!   

 

7.20 UUR: YVES VERTREKT NAAR ZIJN WERK & IK GA DOUCHEN 

LINKS: Yves wordt min of meer wakker bij de 

deur, wachtend op de afscheidszoen die we 

elkaar daar altijd geven. 

 

RECHTS: Daarna pakt hij de volle vuilniszak 

met ‘algemeen spul’ die ik er gedeponeerd heb 

zodat hij die beneden in de comprimator kan 

gooien op weg naar ons fietsenhok in de kelder 

 

Binnen 10 minuten kan hij per fiets op zijn 

werk zijn. Gelukkig is er een veilig fietspad tot 

aan die Verpleeginstelling zodat het helemaal 

niet erg is dat hij dan pas klaar wakker wordt!  

 
De vloeren van de lift-hal zijn grotendeels van glas-- op alle 10 etages. Geometrische structuren en luchtige doorkijkjes zijn  

kenmerkend  voor  de structuralistische stijlvii die de architect van Gouden Leeuw, Professor Joop van Stigt, hanteerde. 

Medicijnen & Aanvullende Vitamines in de kleine zwarte bekertjes 
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Ikzelf begin daarna met prozaïsche activiteiten  als het opruimen van de ontbijtspullen, het legen van de 

afwasmachine die ’s nachts altijd draait, het opmaken van ons bed, het doorluchten van ons appartement, het 

klaarleggen van mijn kleren en -- voor mij héél belangrijk -- het kiezen van een aftershave of ander geurtje 

dat bij de weersgesteldheid en mijn humeur van het moment past. Om precies te zijn: daar begin ik meestal 

zorgvuldig mee -- na eerst uit een raam gekeken te hebben om het weer te peilen…. Smile. 

Vanwege het wat koele weer viel mijn keuze vandaag op Pour Homme,  een eau de toilette van Yves Saint 

Laurent. Dit vooral vanwege het feit dat deze wat zwoele aromatische compositie een lichte bloemige 

boventoon heeft bovenop een notenhoutachtige basis. Dat geurtje bleek me na het douchen inderdaad goed 

te doen. Ik fleurde er zelfs dusdanig van op dat mijn hoofdpijn er duizeligheid me niet meer deerden! 

 

Over de herkomst van veel ingrediënten voor die peperdure geurtjes zou ik me moeten schamen…. Eer- 

lijkheidshalve zeg ik er verderop toch maar iets over.  

 

 

7.48 UUR: EEN VERRASSING: BEN STUURT 

EEN ‘WHATSAPP’ VANUIT GHANA 

 

Ben roept me op via de smartphone die ik uitsluitend 

voor gratis contacten met Afrika heb aangeschaft. 

Het belgeluid wordt met behulp van een apparaatje 

dusdanig versterkt dat ik niet gehinderd word door de 

-- hopelijk tijdelijke -- doofheid die me een paar 

maanden geleden overviel.  

 

Ben bleek als assistent-gids een klein groepje Franse 

toeristen te begeleiden op hun Drie-Landen-Reis door 

West-Afrika. Ondertussen had hij zijn business plan 

verder uitgewerkt, en ook wat IT-spullen aangeschaft 

in Ghana waar technische apparaten veel goedkoper 

zijn dan in Togo. Tactisch als altijd,  bereidde Ben 

me zo voor op het feit dat zijn uitgaven deze maand 

onze maandtoelage ver zullen overtreffen! Vandaar 

mijn aankondiging te zullen wachten op zijn 

maandelijks uitgavenrapport (=kasboek). 
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Commentaar vanuit Bens Togolees perspectief op Yves vertrek naar zijn werk en mijn geurenhobby: 

 “TonTon Yves mag werken zoveel als hij wil en kan! Wat een luxe! Feliciteer hem er mee! 

 En bij U in Nederland krijgt hij ook altijd écht het salaris dat op zijn loonstrookje staat! Wauw!  

 Waarom neemt hij eigenlijk niet een taxi naar zijn werk? Hij is toch heel belangrijk in zijn baan?! 

 En wat betreft Uw lekkere geurtjes, TonTon G: U bent een echte neger! “Zo zorgt U goed voor Uw 

geest. Ik zal een paar flesjes kotoklobo (=lokale geurtjes) voor U meegeven aan Agboka als hij weer 

naar Parijs teruggaat.” En Ben zal er ongetwijfeld een toepasselijk, vleiend citaat uit zijn Ewe-bijbeltje 

aan toe voegen, verwijzend naar het goud, de wierook en de geurstof mirre die voor koningen zijn 

bedoeld. Dit ondanks zijn in Nederland opgedane liberaal-seculiere levenshouding. Dus citeert hij 

zoiets als: < Ɣletivimefakalaawo ke ɖe ɖevia ŋu eye “woʋu woƒe nuwo nu hetsɔ nunanawo, 

sika, kotoklobo kple lifi nɛ.>   

 

Over de herkomst van enkele ingrediënten van die peperdure geurtjes 

merk ik alleen het volgende op:   

Het fixatief is o.a. gebaseerd op gom uit de gloeiende hitte van Soedan, 

Marokko en Senegal waar het gewonnen wordt door mensen die 

nauwelijks hun eten kunnen betalen. De vétiver komt vooral uit het 

straatarme Haïti -- van de plantages van de oom van wijlen Bob Turnier 

(mijn eerste partner), de muskus uit Zuid-Amerika, en de amber komt uit 

het darmstelsel van potvissen die veelal illegaal worden gejaagd door 

onderbetaalde Afrikaanse matrozen op Japanse en Westerse schepen die 

onder de vlag van arme landen varen …  

 

 

 

8.00 UUR:    NA BENS WELKOME INTERRUPTIE ……..…… SNEL UIT MIJN JOGGING PAK 

                                                                   OM TE GAAN DOUCHEN

 
ALLEEN VOOR DEZE BIJDRAGE AAN POSTVAKH3 : EEN SELFIE VIA DE SPIEGEL 

Ik zal de lezer niet vermoeien met het plezier dat ik beleef aan een kwartiertje-water-laten-plenzen. Mijn 

<oude  zelf>  komt zo geleidelijk weer tot uiting na 7 maanden in de lappenmand te hebben gelegen -- smile. 

 

En daarna bijna blindelings (maar niet helemaal!) kleren uitgezocht en klaargelegd voor deze nieuwe dag : 
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Het kartonnen kokertje met het opschrijft ‘medicijnen’ is een voorzorgsmaatregel: een reminder om mijn 

avond-medicatie in te nemen. Dit geheugensteuntje hangt ’s nachts aan de sleutel van onze klerenkast. En 

komt dus tevoorschijn als ik die ’s morgens open om me aan te gaan kleden. Dan stop ik hem onder mijn 

kussen. Kortom: een verrassende oplossing voor mijn ontredderd functioneren tijdens de afgelopen 

ziektemaanden. Een praktische vinding uit Yves’ koker!  Binnenkort hopelijk weer overbodig…… 

 

 

8.20 UUR: TOT SLOT NOG MIJN MEDICIJNEN EN MIJN 

FUNCTIONELE HULPSTUKKEN CONTROLEREN, GEBRUI-

KEN EN OPBERGEN.  

 

 

Mijn Nieuwe Dag kan weer beginnen! Wat een mazzel! Wat een feest!!! Wie had dat 7 maanden geleden 

tijdens mijn ziekenhuisopname kunnen bedenken? Zeer zeker niet de 5 miljard mensen die niet beschikken 

over het geld en de know-how die nodig zijn om ons sprookje in stand te houden! Zij zijn alleen maar de 

leveranciers van de grondstoffen, goederen en diensten die ons sprookje vorm geven.…. 

 

ERGO: De WELDADIGHEID die het kleine groepje bevoorrechten van onze planeet ervaart en 

koestert, vertaalt zich onvoldoende in rechtvaardigheid.   
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SLOTCOMMENTAAR  
VANUIT BENS TOGOLEES PERSPECTIEF: 

“U hebt helemaal gelijk, TonTon G! Misschien begrijpen 

ze in Europa eindelijk waarom  wij, jonge Afrikanen, 

allemaal naar Europa willen komen! Maar ik  kom niet. 

Ik blijf hier in Togo omdat ik heb leren begrijpen dat er 

veel ‘pauvres types’* tussen die rijke Europese lieden 

zitten….”  

 

 

 

 

--000-- 

 

 

 

 

 

 

 

*PAUVRES TYPES = beklagenwaardige figuren. Vooral beklagenswaardig vanwege het verlies aan UBUNTU 

(menselijkheid en medemenselijkheid) waarvan zij -- ondanks hun rijkdom -- dagelijks blijk geven. Veel kritische, 

zelfbewuste Afrikanen zoals onze Ayeme Wolanya Ben APELI zijn zich ervan bewust geworden dat welvaart niet 

hetzelfde is als welzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTEN 

i  INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIENDSCHAP: 
De viering van de Vriendschap is een initiatief van de Verenigde Naties. Met die jaarlijkse viering op 30 juli wil de UN, 
het enige Wereldforum dat we hebben, de rol benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede 
binnen elke cultuur en tussen verschillende culturen.  

 
 
ii ENTREE NAAR ONS WERELDDORP:  
Ga naar ons Postvakh3 en click de inzending ons ‘werelddorp’ aan op: http://www.postvakh3.nl/recent.html  
Daar vind je een 8-delige dia-show die je bijna 4 ½ minuut confronteert met het feit dat onze alledaagse werkelijkheid 
eigenlijk een sprookje is! Bovendien een sprookje dat door het overgrote deel van de mensheid niet eens gedroomd 
of bedacht kan worden…..   
 
 
iii iii LAAT JE BETOVEREN DOOR DE GEHELE ARIA - BELUISTER DEZE TWEE VERTOLKINGEN OP YOU TUBE: 
Yves en ik geven de voorkeur aan de volgende twee vertolkingen -- in deze volgorde: 

 door Cecilia Bartoli: https://www.youtube.com/watch?v=OdeOyrLHdSg  

 door Andreas Scholl: https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c  
 

                                                           

http://www.postvakh3.nl/recent.html
https://www.youtube.com/watch?v=OdeOyrLHdSg
https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c
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iv HET PROFIEL VAN ONS KLEINE GEPRIVILEGIEERDE HUISHOUDENTJE: 
De voor Yves & mij geldende antwoorden op de vergelijkende vragen die de Vriendschapspresentatie WERELDDORP 
(zie noot I hierboven) stelt, zullen nauwelijks afwijken van het gemiddelde Babyboomer-profiel van onze 
Ludgerjaargang 1962-1967. We zijn dus stinkend rijk, want we beschikken over: 

 een schommelend netto maandinkomen tussen de € 4.500 en € 5.000 

 een hypotheekvrij appartement in het veiligste wooncomplex van Nederland -- een complex dat als jong 
(structuralistisch) monument geboekt staat, en beschikt over veel culturele, sociale en sport-voorzieningen 

 een (eenvoudige) auto van het merk Opel Agila en twee fietsen om door de omringende bossen te dwalen 

 uitstekende gezondheids- en educatieve voorzieningen op loopafstand 

 prima verbindingen op een afstand van 3 minuten. Met name doel ik op metro, bus, trein, en snelwegen 

 een dynamische, multi-culturele leefomgeving waarin 180 nationaliteiten kleur en fleur brengen 

 een boeiende, liefdevolle en hechte relatie tussen ons tweeën -- ondanks of juist dank zij onze enorme 
karakterverschillen 

 en zo voort.  
Onze Ludgerlichting laat zich nagenoeg nooit openlijk uit over die sociaal-economische details van hun bestaan. 
Althans niet in onze twee alumni-media Hilversum 3 & Postvakh3. Het fictieve, betweterige vriendenstel Bet & Weter 
signaleerde die naïeve terughoudendheid al in Hete Hangijzers, het 1e deel van de Jubileumserie <50 Jaar Na Dato>: 
http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato.pdf  en belichtte ons zoete leventje ook een beetje in het 4e deel van die 
reeks. Zie http://www.postvakh3.nl/onszoeteleven.pdf 

 
 
v DE VRIJHEID OM TE LEVEN ZOALS-JE-BENT -- OOK QUA SEKSUALITEIT -- IS EEN DIERBAAR GOED 
In veel landen, zoals helaas ook in Uganda, Iran en vele andere landen, is het niet vanzelfsprekend dat seksuele 
minderheden een ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Ze worden vervolgd, getreiterd, beroofd, en zelfs 
geëxecuteerd….Allemaal letterlijk verdedigd met een verwijzing naar de WIL van Allah en Jezus Christus! In Uganda 
gebeurt dat vooral door de Minister (een voormalig r.k. priester) en zijn Ministerie van Cultuur & de Radio en TV-
zenders die door Amerikaanse Reborn Christians worden gesponsord. Onze culturele verworvenheid om 
Mensenrechten op iedereen van toepassing te achten, is nog niet wijd verbreid in de wereld. Yves en ik waarderen 
onze vrijheid daarom des te meer!  
    
vi GOED ONDERWIJS IN DE ALLERARMSTE LANDEN….IS PEPERDUUR 
In de minst-ontwikkelde landen zoals Togo beschikt de Staat over zeer weinig middelen en know-how. Vandaar dat 
goed onderwijs en goede medische zorg alleen zijn weggelegd voor de elites die dit kunnen betalen of een 
buitenlandse sponsor hebben. Om je een idee te geven: De studie- en leefkosten tijdens Bens middelbare school tijd 
bedroegen ruim tien duizend euro per jaar. Vergelijk dit met het jaarsalaris van een hooggekwalificeerde Vakdocent 
aan een Middelbare School van de Togolese Staat: Die verdient -- omgerekend in euros --  namelijk nauwelijks twee 
mille per jaar!  
 
vii STRUCTURALISTISCHE ARCHITECTUUR & ONS WOONCOMPLEX GOUDEN LEEUW  
Wikipedia zegt er dit over: “Het structuralisme in de Nederlandse architectuur en stedenbouw is een stroming die zich 
kenmerkt door gebouwen met een geometrische structuur samengesteld uit vaak kleine eenheden die gerelateerd 
zijn aan de menselijke maat.” 
VAN STIGT liet zich daarbij heel in het bijzonder inspireren door de architectuur van het kunstzinnige DOGON VOLK in 
Mali. Hij onderhield er levenslang een nauwe band mee.  Het begin van het structuralisme ligt in het midden van de 
20e eeuw. Lees daar meer over op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Structuralisme_(architectuur)  
 
 
 

http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato.pdf
http://www.postvakh3.nl/onszoeteleven.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Structuralisme_(architectuur)

