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persoonlijke snapshots van wat VEEL 70-PLUSSERS opvallend vaak overkomt en doen  

 

Amsterdam, 2 juni 2019 -- Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

OPVALLEND VEEL 70-PLUSSERS DOEN AAN CULTUUR SNUIVEN 
 

 

In de trein naar Den Haag een paar weken geleden, vroeg mijn man waarom ik eigenlijk zo graag 

naar de foto-expositie van de beroemde fotograaf Erwin Olaf wilde. Zonder verder na te denken 

antwoordde ik dat ik in de jaren tachtig al geraakt was door de manier waarop Olaf toen 

choquerend aan de kaak stelde hoe de maatschappij preuts en censurerend met het naakte 

lichaam -- van onder meer (zwarte) mannen -- omging. Olaf doorbrak de toen geldende 

naakttaboes bovendien met feestelijke beelden die sterk homo-erotisch waren; iets wat mij en  

mijn toenmalige Haïtiaanse levenspartner, Bob Turnier, sterk aansprak! De vele malen 

onderscheiden kunstenaar bleek in zijn werk echter niet alleen een  voorvechter van de homo-

emancipatie. Hij bejubelt het menselijk lichaam in al zijn verschijningsvormen en in alle 

levensfasen en stelt bovendien pregnante emoties aan de orde waarover we meestal niet 

spreken. Voorbeelden daarvan zijn <verveling>, <afscheids-verdriet> en <walging>.  

Ik vroeg me nu, anno 2019, ook af hoe deze 

wereldberoemd geworden fotograaf zich 

sindsdien had ontwikkeld, en wat hij mij en 

mijn zwarte man uit Martinique -- “jou dus, 

Yves” --  nu nog te melden had. En Yves voegde 

er aan toe dat Olafs veelgeroemde officiële, 

niet conventionele staatsieportretten van onze 

Koninklijke Familie ook de moeite van een 

bezoek waard waren. Al was het alleen maar 

omdat Olafs minuscule <zelfportret> als 

weerspiegeling te zien is in de pupillen van de 

vorstelijke ogen>. 

Figure 1 Olafs kinky champagne boy -- vroeg werk-- veel  verstuurd 
als wenskaart door toenmalige jongeren, gay minderheden en 
kunstenaars 
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Mijn nieuwsgierige interesse in de in 1959 te Hilversum geboren fotograaf Erwin Olafi bleek ik bij 

aankomst in het Haags Gemeentemuseum met velen te delen: die dag, 16 april, meldde zich 

namelijk al de 200.000ste bezoeker! En het eind van die lange rij -- vooral oudere bewonderaars -

- was nog niet in zicht, want deze best bezochte fototentoonstelling uit de Nederlandse 

geschiedenis werd --bij wijze van hoge uitzondering--  verlengd.  

 

Vooral het grote aantal 70-Plussers viel me op: ze zaten tussen de bedrijven door  regelmatig even 

bij te komen in de zonovergoten, overdekte binnenplaats die als café-restaurant dienst doet van 

dit zo markante, betoverende Art-Deco 

gebouw van Berlageii .  Dat gebouw is trouwens 

op zich al een belevenis! 

De oververtegenwoordiging van Senioren had 

ik echter kunnen verwachten. Immers, gepen-

sioneerde Senioren nemen in ons land 41% van 

het totaal aantal van 31 miljoen museum-

bezoeken voor hun rekeningiii , terwijl ze maar 

18% van de bevolkingiv uitmaken.  

 

Kunst en geschiedenis vormen de twee  

interesse-gebieden die respectievelijk 42% en 

44% uitmaken van het aantal bezoekenv aan de 

435 musea die ons land rijk is. De 

belangstelling van onze eigen leeftijdsgroep 

voor cultureel erfgoed is dus groot. Dat zal 

ongetwijfeld samen hangen met het feit dat 

vooral de hoger opgeleide 70-Plussers 

tegenwoordig beschikken over veel vrije tijd, 

een relatief hoog inkomen,  en een nog vrij 

goede gezondheid. En daar komt m.i. ook nog eens bij dat onze generatie Babyboomers de 

waarde- en esthetische beleving van zin en zingeving niet meer godsdienstig invult, maar juist 

buiten of los  van de religie heeft geplaatst.  

Geen wonder dat we het er voor over hebben om gemiddeld minimaal 48 km (enkele reis) af te 

leggen om aan onze oer-menselijke-behoefte-aan-zin-en-herwaardering te voldoen! Wij, 70-

Plussers zijn door de jaren heen in toenemende mate <zin=cultuur-snuivers> geworden! Op die 

manier ervaren we als  seculiere mens in toenemende mate wat Aristoteles al zei over het doel van 

kunst: “dat is niet het weergeven van het uiterlijk der dingen, maar van hun innerlijke betekenis”.   

 

Figure 2 LINKS: Mijn 50-jarige man Yves (hier gezien op zijn rug) 
bleek op 16 april een tijdlang de enige 'jongere' in de Entree en 
Expo-ruimtes van het Haags Gemeentemuseum. Maar al snel 
kwamen ook hordes scholieren over de vloer..l 
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Ikzelf bezoek graag kunstexposities en heb heel mijn leven lang veel tijd besteed aan het promoten 

van -- vooral Haïtiaanse en Afrikaanse -- kunst. Kunstenaars heb ik altijd ervaren als een soort 

<wonderdokters> . En dat was terecht. De befaamde hersenonderzoeker Professor Dick Schwaab 

benadrukt namelijk dat modern hersenonderzoek aangetoond heeft dat kunstenaars al sinds 

mensenheugenis technieken gebruiken die functioneren als principes van perceptie in ons brein. 

“Ze manipuleren dus bestaande hersensystemen en mechanismen om ons een esthetische 

ervaring te geven.vi  

 

Bovendien toont neurologisch onderzoek aan dat  er een sterke neuronale relatie bestaat tussen 

het persoonskenmerk <openheid> enerzijds en creativiteit c.q. de esthetische ervaring 

anderzijds. Als je meer over die relatie tussen hersenstructuren en de perceptie van schoonheid 

wilt weten, dan kun je het best het fraai geïllustreerde hoofdstuk NEURO-ESTHETICA lezen van het 

boek dat in eindnoot VI wordt genoemd. Voor deze bijdrage aan onze alumni website Postvakh3.nl  

is het vooral van belang te onthouden dat kunstwerken voorspelbare emoties opwekken door de 

activiteit te veranderen in bepaalde hersendelen -- w.o. de hersenstamkernen en de prefrontale 

cortex.  Die veranderde activiteit resulteert daarna -- al dan niet gepaard gaand met een versterkte 

afgifte van dopamine en andere chemische boodschappers - in voorspelbare emoties als plezier, 

angst, woede, en in de gevoelens waarin Erwin Olafs excelleert:  gevoelens van verlies, 

verwondering, verbijstering, walging,  vervreemding, repressie en erotische verwarring.   

 

 

Omdat onze esthetische ervaringen ook sterk afhankelijk zijn van onze eigen kennis en ervaringen, 

bevreemdde het me niet dat een paar foto’s mij bijzonder sterk aanspraken en emotioneerden. 

Hieronder staat de eerste. Het betreft het AFSCHEID VAN TWEE GELIEFDEN in de geconstrueerde 

droomwereld van een villa in Palm Springs nabij Los Angeles. Het herinnerde mij aan de hevige pijn 

en het onnoemelijk, verscheurende verlangen van mijn Eerste Afscheid van mijn Eerste Geliefde: 

van Bob op 2 september 1971. 

In Bobs biografie 

GEWOON GELUK 

(1994)vii wijdde ik 

Hoofdstuk 14 aan 

ons noodzakelijke  

<Gevecht voor de 

Liefde>. Immers, 

het was door de 

toenmalige maat-

schappij uitdruk-

kelijk aan gays   

verboden elkaar 

openlijk te 

beminnen…!  
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Detail 
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Mijn instinctieve, empathische reactie op bovenstaand kunstwerk bleek door veel leeftijdsgenoten te 

worden gedeeld. “Partir c’est mourir un peu”,  verzuchtte een oude dame naast ons.   

 

Erwin Olafs <videostills> stellen allerlei wantoestanden van de huidige, vercommercialiseerde 

maatschappij aan de kaak. En inderdaad, al lopend van beeld naar beeld, maakt de bezoeker een 

emotionele wandeling door het  

maatschappijkritische hoofd 

van een intens levende en 

observerende fotograaf. 

Deze 60-jarige kunstenaar is 

gedoemd om over niet al te 

lange tijd aan ernstige long-

emfyseem te overlijden. 

Motiveert hem dit des te meer 

om zeer pijnlijke onderwerpen 

niet uit de weg te gaan?  

 

 <LOOK AT ME> was daar voor 

mij een voorbeeld van: 

Een bejaarde Chinese dame 

keek me aan. Ze eiste de  

aandacht trouwens op van alle 

aanwezige toeschouwers. Haar 

indringende, doorleefde blik 

achtervolgt je als het ware. 

“Ook ik, een  hoogbejaarde 

vrouw heb er recht op gezien en 

dus erkend te worden”, was 

haar boodschap! Kijk maar 

hiernaast! 

 

Deze en andere foto’s “bieden 

een kijkje in Olafs zorgen over 

vrijheid van meningsuiting, de 

democratie en de overdracht 

van de macht van de oudere 

generatie aan een nieuwe”, 

stelden diverse media terecht.  

 

Verrijkt gingen mijn man en ik 

na deze kunstervaring weer 

naar huis. 
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Olaf maakt in onderstaande triptiek over zichzelf duidelijk dat hij , en dus ook de toeschouwer,  aan 

het leven lijdt. We zijn inderdaad sterfelijk!  Maar dat geldt m.i. niet voor zijn rijk artistiek oeuvre. 

Integendeel. Zijn kunst zal ongetwijfeld nog veel generaties blijven boeien en bevragen op hun  kijk 

op het leven en de zin ervan.     
 

 
 

 

TOT SLOT 
Achteraf valt het me op dat ik in deze bijdrage aan onze alumni website me vooral bezig heb 

gehouden met een van de belangrijkste thema’s in de Kunst. Met EROS & THANATOS namelijk. Als 

in onze Ludgerusjaren hebben we van frater Olav en van frater Meinardus in zijn filosofielessen 

geleerd dat <liefde en doodsdrift hand in hand gaan> -- vooral in de levenskunst! 

 

GK   
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NOTEN 
 
i OVER ERWIN OLAF 
Als inleiding op de bergen artikelen over deze kunstenaar van de relatie tussen droomwereld en werkelijkheid is hier 
een Wiki-tekst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Erwin_Olaf  
 
ii OVER HET PRACHTIGE, MARKANTE GEBOUW DAT BERLAGE ONTWIERP 
Lees bijvoorbeeld: https://www.gemeentemuseum.nl/nl/museum/ons-verhaal/gebouw  
 
iii VERBLUFFEND GROOT AANTAL SENIOREN BEZOEKT DE NEDERLANDSE MUSEA 
De meest recente cijfers zijn die van 2017. Je vindt die gegevens hier: 
https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/2017_museumcijfers-nieuw.pdf   
 
iv BEVOLKINGSSAMENSTELLING NAAR LEEFTIJD 
De kerncijfers vind je hier: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/cijfers-context/vergrijzing  
 
v MUSEUMBEZOEK NAAR TYPE COLLECTIE DAT BEZOCHT WORDT  
Tabel 1.1 op pagina 8 van <MUSEUMCIJFERS 2017> presenteert de details. Zie de link in Eindnoot III. 
 
vi DE NEUROLOGISCHE BASIS VAN KUNST”SCHEPPEN EN ERVAREN 
Het korte citaat komt uit paragraaf 1 ESTHETISCHE PRINCIPES IN DE BEELDENDE KUNST van hoofdstuk VII in het 
grensverleggende en plezierig geschreven boek <ONS CREATIEVE BREIN: HOE MENS EN WERELD ELKAAR MAKEN> van 
de beroemde neurobioloog prof dr Dick Schwaab (Amsterdam & Hangzhou, China). Amsterdam/Antwerpen: Atlas 
Contact, 2016.Tientallen kunst en andere kleurillustraties; 559 pagina’s waarvan 53 bladzijden met  begripsdefinities, 
Literatuurbronnen, en een uitgebreid trefwoorden register). ISBN 978 90 450 3057 9 
 
vii GEWOON GELUK:  BIOGRAFIE OVER BOB TURNIER 1947-1992. 
Geschreven door Gerard B.Kosse. Meppel: Krips, 1994. 376 pagina’s plus 39 blz bijlagen en een gedetailleerde 
inhoudsopgave; 147 foto’s. Onder meer opgenomen in de nationale IHLIA - LBGT Heritage Collectie, en te lezen via de 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek Amsterdam (OBA). Ook is kosteloos een digitale versie verkrijgbaar bij de auteur. 
Stuur dan een mailtje naar: gerard.kosse@planet.nl  
 

TOEGIFT: Mijn man Yves “midden tussen de grijze duiven op deze expositie”volgens eigen zeggen.   
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