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

 

Amsterdam, 26 mei 2019 -- Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 

Afgelopen week was het weer zover toen ik bij uitzondering overdag een dutje deed omdat ik me 

bekaf en grieperig voelde. Met een schok werd ik wakker van mijn eigen hart. Mijn rikketik was 

duidelijk weer van slag. Hevig gebonk, korte spurtjes en langzame hartslagen wisselden elkaar af 

en verflauwden daarna dermate dat ik vreesde dat Mijn Laatste Uur was geslagen. 

   

Duizelig, moe en wat verward strompelde ik naar de ladekast waar mijn Omron Bloeddrukmeter 

op zulke momenten ligt te wachten. De meetuitslagen waren bepaald niet best, maar vielen me 

mee: 88 / 61 met een Pols van 54. Ik had wel eens slechter mee gemaakt.  Dus klom ik zo snel als 

ik kon op de hometrainer in onze hal. Uit ervaring weet ik 

dat ik mijn bloeddruk met wat fietsinspanning flink kan 

opjagen en mijn pols zo goed en zo kwaad als het kan weer 

in het regelmatige gareel kan krijgen. En ja, hoor: het lukte 

ook deze keer weer! Dat was bepaald een riem onder mijn 

hart! “Ik ben dus nog geen lid van die club van 18.000 

mannen die bij dit soort ellendei in ons land elk jaar de pijp 

uit gaat”, bedacht ik. Hart- en Vaatziekten (HVZ) zijn met 

kanker de belangrijkste doodsoorzaken. “Maar ik heb de 

gemiddelde leeftijd waarop mannen aan HVZ dood gaan 

nog niet bereik. Dat is pas als je 78 bent”, zo troostte ik 

mezelf.  

 

Als remedie nam ik me voor om mijn middag- en 

avondmedicatie (die de bloeddruk normaliter naar beneden 

brengt en mijn hartritme reguleert) maar weer eens over te slaan. Ook besloot ik binnen te blijven, 

regelmatig op mijn hometrainer te klimmen, veel te rusten, regelmatig metingen te verrichten en 
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me vooral niet bang te maken met morbide gedachten. Maar voor de zekerheid belde ik een paar 

uur later toch maar met de Eerste Harthulp voor nader overleg. Daar keurden ze mijn  aanpak 

goed en wenste me het beste zoals ze altijd doen. En ik was maar al te blij dat ze me niet naar het 

AMC-ziekenhuis lieten komen. Immers, dat zou ik mijn man op zijn werk moeten bellen en hem 

nodeloos ongerust maken.  

 

 

Terwijl ik dit schrijf, zijn we al weer 5 dagen verder en is de ergste ellende achter de rug. Mijn 

hartritme is weer normaal, mijn bloeddruk en pols zijn redelijk en -- wat het allerbelangrijkste is -- 

ik ben me er van bewust dat ik deze keer niet mentaal van slag was; niet écht tenminste. Hoe kan 

dat? Waarom was ik deze keer alleen maar een ietsepietsie angstig? Gewenning? Acceptatie van 

het lot? Leg ik me neer bij het onvermijdelijke?  

 

 Begin ik te wennen aan het idee dat alle mensen sterfelijk 

zijn, en ik dus ook? Ik geloof het wel. Kort geleden besefte ik 

dat opeens toen ik mijn artikeltje over de Eeuwigheid schreef 

voor de aanstaande zomer-editie van ons Ludgeriaans 

alumniblad Hilversum 3. Tot dat moment vond ik het een 

onverdraaglijk idee dat ons menselijk leven zo kortstondig is. 

Immers, onze bonte wereld heeft ons nog zoveel te bieden! 

Bovendien vond (en vind ik nog steeds) dat de natuur een 

enorme verspiller is. Alles wat we geleerd en meegemaakt 

hebben en in ons bewustzijn hebben opgeslagen….verdwijnt in 

het niets als we overlijden. Maar desondanks ben ik een 

optimist en denk dat de wetenschap er ooit in zal slagen om al 

die individuele bewustzijnsinhouden voor eeuwig op te slaan, 

op zinvolheid te filteren, onderling te combineren…en ook nog 

eens toegankelijk te maken voor de generaties na ons. Op die manier zullen we dan allemaal ons 

maximale steentje bijdragen aan een voortgaand leerproces naar een eeuwig, volmaakt gelukkig 

en harmonieus leven op aarde…  

 

  

Met het voorgaande in gedachten, leek het me een aardig idee eens te schetsen wat er zoal door 

me heen ging toen ik gisteren, 25 mei, terugkeek op mijn hartfalen en besloot <weer zo goed als 

nieuw> te zijn. Uit andermans verhalen over hun beleving van ziektes en kwalen, maak ik op dat 

we allemaal een persoonlijk kleurtje en draai geven aan wat we op zulke momenten doormaken.  

 

Hieronder geef ik de lezer een kijkje in mijn beleving van zo’n confrontatie met het universele 

thema <bewustwording van de eigen sterfelijkheid> . Ik  besloot dat te doen in de vorm van wat 
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momentopnames: dus met teksten bij enkele foto’s. Hierna volgen die snapshots! Mijn man had 

een vrije dag. Dus hij deed dapper mee en portretteerde me een paar keer op momenten die hij  

representatief vond voor de manier waarop ik altijd de tijd doorbreng bij zo’n hart-incident. 

 

Vanuit mijn bed bekeek ik de wereld om me heen met andere ogen dan gewoonlijk. Ik besefte 

daarbij keer op keer dat alle dingen om me heen onlosmakelijk zijn verbonden met alles wat ik 

deed en meemaakte tijdens mijn leven. Ze vormen de concrete sporen van mijn geleefde bestaan. 

 
Figure 1 Vanuit mijn bed heb ik zicht op ONZE Wall of Fame: de muur  aan het voeteneinde. Je ziet die muur op de volgende pagina  

Vanuit mijn bed heb ik zicht op de muur aan het voeteneind. Het is onze mini  WALL OF FAME: 

een muur met objecten die ons er aan herinneren hoe we als seksuele minderheden tegen het 

leven aankijken en wat we doen en deden om onze dromen van een goed leven waar te maken. 

Op de volgende bladzijde zie je wat ik vanuit mijn bed zie. Maar voor mij heeft alles een 

persoonlijke en blij-makende betekenis: 

 

HET GROTE HAÏTIAANSE SCHILDERIJ van een eindeloos berglandschap dat overal door mensen 

wordt gedomineerd, is al minstens 5 keer ‘teruggekomen van weg geweest’. Zowel Yves als ik 

kijken er graag naar. Vooral omdat het naar ons idee verbeeldt dat het leven een 

aaneenschakeling is van hoogte- en dieptepunten. Maar we denken dat alle moeilijkheden 

(bergen) overwonnen kunnen worden, en dat we altijd beloond zullen worden met feestelijke 

hoogtepunten (bergtoppen) die ons nieuwe perspectieven en uitzicht bieden. Het schilderij van de 

schilder Domond heet dan ook -- letterlijk vertaald: <Na elk diep dal kom je op een hoge berg> .  
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DE FOTO VAN YVES&MEZELF, genomen ter gelegenheid van ons 25 jarig samenzijn,  is voor mij het 

concrete bewijs van het belang van de liefde: het is m.i. de essentie van ons  menselijk bestaan. 

Liefde  maakt ons tot wat we zijn en is de beloning en bevestiging van onze inspanningen. 

Minderheden als mijn partner Yves en ik  waren en zijn nog steeds gedwongen om zich extra in te 

zetten om menswaardig te kunnen leven. En dat is ons gelukt! Van <onzichtbare reizigers> die 

zichzelf en hun ware identiteit moesten verbergen tijdens hun levensreis, zijn gays de laatste 25 

jaar getransformeerd in <zichtbare reizigers>! In het artikel <Onzichtbaar op reis>ii heb Ik  dat 

transformatieproces, en dus de emancipatie van het benepen denken van de meerderheid uiteen 

gezet aan de hand van het concrete reisgedrag van gays door de jaren heen.  

Kijkend naar onze foto aan het voeteneind van ons bed, constateerde ik tijdens mijn hartfalen dat 

onze strijd succesvol is geweest. Immers, ondanks alle homofobie, maatschappelijke tegenwerking, 

leeftijds- en karakterverschillen is het ons gelukt om meer dan 25 jaar een écht paar te vormen.  

 
Figure 2 Deze muur aan het voeteneind van ons bed is een soort < WALL OF FAME> die ons er aan herinnert wie en hoe we zijn. 

DE PLASTIEK <LA VIE DROLE>  herinnert ons aan de 

onvoorspelbaarheid van het leven -- ook binnen de kleine 

sfeer van Ludgerreuniesiii. Deze Haïtiaanse verbeelding van 

het leven als een <taptap-busje vol met mensen>  is voor 

mijn man en mij eigenlijk een variant op het bovenstaande 

verhaal: Met de Haïtiaans-Creoolse uitdrukking La Vie 

drole wordt aangegeven dat ons leven een heel  

onvoorspelbaar, wonderlijk cadeau is dat al onze moeite, 

vechtlust en inspanning de moeite waard maakte...omdat 

we durfden te zijn wie we waren....en we daarvan konden en ook mochten genieten. 
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Figure 3 Naast ons bed zijn de muzen inspirerend aanwezig. Nooit eerder beseft  dat ze zo veel over ons eigen leven vertellen
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Kapot gelezen poëzie-bundels, literatuur essays, en een kleine selectie boeken over het leven en 

de beleving van minderheden in uiteenlopende (vooral zwarte) culturen vullen de boekenplanken 

boven en naast ons bed. Het rood gekafte boek van mijn geliefdste  zwarte schrijfster Maya 

Angelou knalt er uit. Dat sterk erotisch getinte werk over de <struggle for freedom & equality> 

heet-- heel toepasselijk voor gays zoals Yves en ik: <Ik weet waarom gekooide vogels zingen>.   

 

Heel toepasselijk - vind ik -- ligt <De Vertolkers> van de eerste  Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor 

de Literatuur, Wole Soyinka, er bovenop. Net als hij vind ik dat we steeds meer medemens worden 

als we vertrouwd raken met ieders verleden, inzichten, teleurstellingen, humor en liefdes. Vooral 

iemands liefdes zeggen veel over de aard en kwaliteit van iemands leven. Vandaar dat <Verliefd en 

Verloren> van Alice Walker, mijn tweede favoriete zwarte schrijfster,  ook naast mijn bed staat. 

Bijna alle 70-plussers hebben de in 1985 uitgekomen film THE COLOR PURPLE van Steven Spielberg 

wel gezien en herinneren zich vooral de glansrol van Woopi Goldberg. Wat veel mensen echter 

niet (meer) weten is dat die film gebaseerd is op het aangrijpende, gelijknamige  boek van Alice 

Walker waarin de hoofdpersoon Celie wél lesbisch mocht zijn (maar niet in de film!). In dat 

veelvuldig bekroonde boek vechten drie onderdrukte, sterke zwarte vrouwen voor een 

menswaardig leven en het recht zichzelf te mogen zijn. Zulke voorbeelden hebben mij altijd 

geïnspireerd !  

 

Dat liefde & geuren sterk gelieerd zijn, wordt door heel 

veel hersenonderzoekiv aangetoond en begrijpelijk 

gemaakt. In diverse bijdragen aan onze alumni-media heb 

ik al eens uit de doeken gedaanv. Het belang van geuren 

wordt door het grote publiek nogal eens onderschat. De 

reclame-industrie daarentegen gebruikt geuren steeds 

doelbewuster om ons koopgedrag te beïnvloeden. 

 

Juist nu mijn hartklachten weer eens opspeelden, heb ik 

‘zaligmakende’ baat van de geuren die naast ons bed 

staan. Het grote aantal flesjes met de geurtjes waaruit ik 

dagelijks kies, staat niet voor niets naast mijn bed! Ze 

verhogen mijn ervaring van de kwaliteit van ons bestaan! 

En merkwaardigerwijze realiseerde ik me deze dagen 

opnieuw dat geuren zo vaak rustgevend en vredig 

uitwerken. Het gebruik van oranjebloesenwater bij 

mensen in de terminale fase toont dat ook aan.  

 

En wat geluiden en muziek betreft: Ik merk dat ik zelf steeds minder naar muziek luister om mijn 

gemoed op te peppen of te mediteren bij ziekte en tegenslag. Misschien is er een verband met 

mijn afgenomen gehoor? Ik weet het niet.  
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Het grijsblauwe telefoonachtige toestel dat je op blz 5 bovenop het boek De Vertolkers>  ziet, 

verdient een kleine toelichting. Het is een bijzonder interessante vinding voor hartpatiënten zoals 

ik. Het ontvangt en verzendt alle hartkloppingen die een implantaatje in mijn borstkas continu 

registreert. Het is nog experimenteel. Maar in principe kan iemands opkomend en acuut hartfalen 

à la minuut op grote afstand door medici worden opgemerkt zodat zij per mobiele telefoon (of 

anderszins) adequate instructies kunnen geven en iemands leven redden. Het implantaatje 

registreert en slaat alle hartgegevens dag en nacht op en zendt die ‘s nachts naar de ‘telefoon’. 

Ook moet de hartpatiënt één keer per week het totale <week-overzicht> verzenden naar de 

specialisten en onderzoekers in het AMC in Amsterdam en in Maastricht.   

Twee opstart-instructies voor de verzending van de ‘weeek-staat’van de hartmetingen 

 

De reden waarom ik gewag maak van deze technologie is gelegen in de valse hoop en preventie-

verwachting  die erdoor wordt geschapen als je niet uitkijkt. Ik zie bij medegebruikers namelijk dat 

zij vaak de neiging hebben <registratie> te verwarren met <preventie van hartklachten>  of zelfs 

met <effectieve therapie>.  Dat is natuurlijk niet het geval. Ook geeft men soms aan dat men bang 

is dat hun gegevens niet tijdig op afstand worden waar genomen; of dat een stroomonderbreking 

(waaronder het uitvallen van de minibatterijtjes in hun implantaat) levensbedreigend kunnen 

uitpakken. Kortom: men vertrouwt niet meer op de eigen observaties en het zélf detecteren van 

voorbodes en symptomen van een hartfalen. Men verliest het zelfvertrouwen en wordt steeds 

afhankelijker van anderen en van technologie. Dat schaadt je gemoedsrust en de kwaliteit van je 

dagelijks leven! In de wachtkamer van de Afdeling Cardiologie lijkt mijn waarschuwing echter niet 

veel effect te hebben. Misschien ben ik zelf te weinig op technologie ingesteld? Wie zal het zeggen.. 
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Het is de lezer misschien al duidelijk geworden: dit schetsmatige 

verslag van een paar dagen geplaagd worden door één van de 

kwalen waarmee onze generatie 70-plussers vaak te maken heeft, 

laat zien dat zulke pijnlijke dagen niet alleen maar beleefd hoeven 

te worden als <kommer en kwel>. Juist op onze gevorderde leeftijd 

kan die ervaring ons helpen om op ons eigen leven terug te zien met 

méér begrip, zelfacceptatie en waardering.  

 

Ongetwijfeld beseffen we juist bij hartklachten heel bewust dat ons 

leven kostbaar en eindig is. Ons hart is immers de motor van ons 

leven. Mankementen in die motor kunnen fataal zijn. Maar dat is 

geen reden om te gaan somberen. Tegenslagen zijn evenzovele  

goede redenen om samen met mij en andere leeftijdgenoten in 

beweging te blijven en te blijven genieten van wat zich aandient. 

Dus:  

VIVE LA VIE! 
 

GK  

 

NOTEN 
 
i HART PROBLEMEN  BIJ SENIOREN (en de rest van de bevolking) 
Elk jaar brengt de HARTSTICHTING een rapport uit over de Hart- en Vaatziekten in Nederland, met daarin een overzicht 
van de risicofactoren, hartinterventies, en de hart gerelateerde ziekte en sterfte. Ons hart blijkt elk jaar opnieuw zijn 
reputatie als Killer Nummer 1 gestand te doen. Hier is het rapport: 
https://www.hartstichting.nl/getmedia/a6e15c10-2710-41b9-bcf8-8185feaf54b2/cijferboek-hartstichting-hart-
vaatziekten-nederland-2018.pdf  
 
ii ‘ONZICHTBAAR’ OP REIS..?  
In deze bijdrage voor onze Ludger alumni-website verhaal ik o.m. hoe blij en vrijmakend het is om <gewoon zichtbaar> 
te kunnen zijn wie je  bent. In het geval van mijn partner en ik betekent dat dus ook dat de omgeving ons erkent als 
echtpaar. Zie: https://www.postvakh3.nl/onzichtbaar-op-reis.pdf  
 
iii ALS GAY STEL WEL OF NIET WELKOM OP EEN LUDGER-REUNIE VAN DE LICHTING 62-67 
Er was in 2014 wat beroering in mijn eigen Ludgerjaargang toen bleek dat niet iedereen er op stond te springen om 
gay stellen op zo’n bijeenkomst aan te treffen. Frank Rokebrand weerde zich hevig tegen zo’n discriminerende houding 
en mijn relativerende reactie op al die onrust verwoordde ik aan de hand van LA VIE DROLE .  
Zie nummer 13 van Hilversum 3.  Je vindt deze hier: https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief13.pdf  
 
iv HOE MENS EN WERELD ELKAAR MAKEN…AANGETOOND MET HERSENONDERZOEK 
Een prachtig en vlot leesbaar boek met tientallen kunst-illustraties is <ONS CREATIEVE BREIN>  van de wereldberoemde 
hersenonderzoeker professor dr Dick Swaab. Het is een bestseller in diverse talen. De Nederlandse uitgave verscheen 
bij Atlas Contact, Amsterdam 2016. ISBN 978 90 450 3057 9  (559 pagina’s) 
Over ons reuksysteem lees je opmerkelijke zaken -- zie bijvoorbeeld p 52,115, en 365 

                                                           

https://www.hartstichting.nl/getmedia/a6e15c10-2710-41b9-bcf8-8185feaf54b2/cijferboek-hartstichting-hart-vaatziekten-nederland-2018.pdf
https://www.hartstichting.nl/getmedia/a6e15c10-2710-41b9-bcf8-8185feaf54b2/cijferboek-hartstichting-hart-vaatziekten-nederland-2018.pdf
https://www.postvakh3.nl/onzichtbaar-op-reis.pdf
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief13.pdf
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v GEUREN EN DE LIEFDE IN MIJN LEVEN 
Uit de vele hersenstudies van professor Schwaab weten we hoe ons brein LIEFDE koppelt aan GEUR. Een  amusante 
illustratie daarvan vind je in mijn verhaal over een biografisch incident met de titel <Stanley..en minnaars in mijn leven> 
Je vindt het hier: http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf En heel veel geuren doen me nog steeds  
terugdenken aan mijn 21 jaar durende liefdesleven met mijn eerste Grote Geliefde Bob Turnier. Zelfs nu hij al meer 
dan 27 jaar geleden overleed. Zie <Flashbacks en andere herinneringen>. Daar zie je dat zelfs incidenteel optredende 
geuren sterke herinneringen aan een geliefde kunnen oproepen. Je vindt dat verhaal met nog meer illustraties en 
uitleg over de uitwerking van geur hier: http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf.    

http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf

