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

 

Amsterdam, 12 juni 2019 -- Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 
 Bedolven onder opbrengsten en prullaria van hun leven, slaan veel 70-Plussers aan het opruimen 

 

 
De dubbele bodem van het hier geciteerde spreekwoord zal de lezer niet zijn ontgaan. Immers, 

met deze krachtige, korte uitspraak geven we niet alleen aan dat we in de praktijk van ons leven 

netjes moeten zijn -- en dus ordelijk, beschaafd, humaan en moreel prijzenswaardig. Er wordt in 

deze uitspraak ook geïmpliceerd dat we de feitelijke, morele en materiële rotzooi van onze handel 

en wandel kunnen laten verdwijnen -- en dus wederom de schone schijn van  een goed en bewon-

derenswaardig mens kunnen verwerven….door de sporen van onze handel en wandel uit te 

wissen1. 

 

Onze welvarende Senioren vormen volgens boekverkopers en welzijnswerkers een zeer 

belangrijke, gestaag groeiende klantengroep van de bloeiende zelfhulp & levenskunst-industrie in 

ons land.  Boeken, filmpjes, tijdschriften, trainingen, lezingen, reisjes en coaches dragen alle hun 

lucratieve steentje bij aan onze Fijne Oude Dag. Er is letterlijk een overweldigend divers aanbod. 

                                                           
1 SPOREN NALATEN, OPPOETSEN, UITWISSEN & INTERPRETEREN 
Naar aanleiding van de 2e Grote Reunie van de Ludgerlichting 1962-1967 publiceerde ons alumniblad HILVERSUM 3  
een serie van 6 absurdistische, ironische artikelen waarin LUDJE, het minuscule tweelingbroertje van de Heilige 
Ludgerus waarnaar onze vroeger Kweekschool was vernoemd, het woord voert. Hij doet op eigen wijze / eigenwijze 
verslag van de LEVENSVERHALEN EN GEBEURTENISSEN die bij zulke reünies aan de orde zijn. In Deel 5 speurt Ludje 
naar de SPOREN VAN ST.LUDGERUS ONDER DE LICHTING 62-67. En hij constateert daar o.m. dat veel verzwegen 
emoties, leed en gedragingen verscholen liggen achter de dingen en verhalen die je als sporen nalaat. Zie: 
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief18.pdf  (pagina 3 - 6)      

http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief18.pdf
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Elke tak van die zelfhulp-branche doet zijn eigen zegje over de beste methode om gelukkig te leven, 

bewust te zijn, ons leven in balans te houden, positief om te gaan met ziekte, verdriet, afscheid 

nemen van geliefden, rouwverwerking,  ons eigen levenseinde -- en in de aanloop daar naar toe: 

hoe we onze nalatenschap dusdanig kunnen regelen dat we er zélf en anderen (waaronder 

eventuele nakomelingen) gelukkiger van worden.  

 

De nieuwste loot aan deze zelfhulpboom is <opruimen voor je dood gaat>. Ook deze sport-voor-

oudjes is uit Scandinavie komen overvliegen. Het heet daar <döstadning>. En de kunstenares 

Magnusson schreef er een nuttig en lezenswaardig boekje over. Verderop kom ik er op terug. 

BEWUST EN TIJDIG OPRUIMEN DOOR SENIOREN kreeg 

bestaansrecht omdat de westerse levensverwachting enorm 

gestegen is en we ons dus ook met andere levensthema’s 

geconfronteerd zien dan onze voorouders. En een niet 

onbelangrijk neven-verschijnsel daarvan is  de enorme 

hoeveelheid spullen die we in de loop der jaren vergaarden,  

gebruiken, of alleen nog maar blijven bewaren…………. maar 

ondertussen vergeten! En dan heb ik het nog niet eens over 

de toenemende groep mensen die lijden aan de vervelende 

psychiatrische ziekte met de naam <verzamelstoornis>2 .  

 

 

Dat familieruzies na het overlijden van de eigenaar van 

allerlei bezittingen aan de orde van de dag zijn, weet mijn 

man Yves als geen ander. Hij is werkzaam in de 

Psychogeriatrische Zorg en  is daarbij vaak getuige van ruzie-

taferelen die elke beschrijving tart. Een wrang voorbeeld: Kort geleden vochten twee 

‘keurige dochters’ van een net overleden dame om de juwelen van hun gestorven moeder. Beide 

dochters rukten letterlijk, onder luid getier en het maken van verwijten, aan dezelfde kostbare 

ringen en armbanden om deze te bemachtigen. Yves liet die liefhebbende dochters daarom door 

de politie uit de sterfkamer verwijderen, en vroeg zich af waarom de overledene niet vroegtijdig 

afstand had gedaan van haar bijoux of daarvoor een testament had gemaakt… Kortom: waarom ze 

deze nare toestanden niet had voorkomen.. 

 

Bij het bereiken van mijn 70e levensjaar ‘vierde’ ik deze mijlpaal o.m. met het impulsief opruimen 

c.q. laten vernietigen van meer dan 300 dozen die mijn persoonlijk archief bevatten. Daarna heb  

                                                           
2 DWANGMATIG VERZAMELEN 
Over deze toenemende vorm van ziekelijke verzamelwoede lees je hier in het kort: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzamelstoornis  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzamelstoornis
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ik dat diverse keren betreurd. Ik besefte toen nog niet dat opruimen van dergelijke zaken ook een 

soort verwerkingsproces is waarin je reflecteert op je geleefde leven… Dus dat het opruimen van 

veel spullen, souvenirs, verzamelingen, producties en andere zaken een mentaal reinigingsproces 

is, gedurende welke je oude, ‘vergeten’ emoties en gebeurtenissen herwaardeert, daarin nieuwe 

zin ontdekt en vervat in een nieuw levensverhaal. Bovendien een verhaal dat zich steeds opnieuw 

vernieuwt omdat we dezelfde feiten steeds vanuit een 

ander perspectief bezien en (her)waarderen.3 Het is 

eigenlijk een soort opschoonbeurt van je brein! Daarbij 

neem je geleidelijk en figuurlijk dus ook afscheid van je 

lang geleefde en doorleefde verleden. Het mentaal 

bevrijdende effect ervan is dat je daardoor meer in het 

HIER&NU aanwezig bent. Dat compenseert ruimschoots 

de afname van energie en actieve uren die met onze 

voortschrijdende leeftijd gepaard gaat. Zo kunnen we 

inderdaad méér, intensiever en vrijer van onze laatste 

jaren blijven genieten.  

 

 

Ik heb geleerd dat je het meeste baat hebt van opruimwerk dat geleidelijk en in kleine porties  

plaats vindt. Het praktische boek van Magnusson dat je op de vorige pagina ziet afgebeeld 

adviseert dat ook: begin er vroeg mee; bijvoorbeeld als je met pensioen bent gegaan.  Neem dan 

de tijd en her-beleef bewust wat er zoal in je hoofd opkomt! Over mijn haastige, impulsieve 

opruimactie in 2015 schreef ik een stukje voor nummer 16 van ons alumniblad Hilversum 34.  Zo 

moet opruimen dus niet. Toen nam ik immers niet  de tijd om na te denken over het leven dat 

achter mij lag. Bovendien ontnam ik mijn man en goede vrienden de gelegenheid om eens samen 

met mij ‘na te praten’ over mijn leven. Ook kregen ze geen kans om aan te geven of ze eventueel 

geïnteresseerd waren in het verkrijgen van bepaalde fysieke documenten, foto’s, dia’s en wat dies 

meer zij. 

 

Sinds 2015 doe ik het daarom anders en beter : 

1) Allereerst geef ik veel spullen weg.  

Vooral boeken, grammofoonplaten en kunstwerken geef ik --per onderwerp gesorteerd -- weg. Ze 

hebben veelal te maken hadden met mijn persoonlijke en professionele betrokkenheid bij Haïti en 

                                                           
3 ONS LEVEN ALS VERANDERENDE VERHALEN 
In de vorm van een digitale bijlage bij Ludjes eigenzinnig rapport over <NUT & ZIN VAN REUNIES> deed ik kort uit de 
doeken dat ÉÉN LEVEN gelijk staat aan VEEL VERHALEN. Zie: http://www.postvakh3.nl/leeslijsth315.pdf  
 
4 IMPULSIEF OPRUIMEN -- EEN VOORBEELD VAN ‘HOE HET NIET MOET’ 
Zie het artikel MIJLPAAL 70 in editie 16 van ons alumniblad Hilversum 3  blz 13-17: 
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf  
  

http://www.postvakh3.nl/leeslijsth315.pdf
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf
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Afrika. Eerlijkheidshalve merk ik daarover op dat het een tijdrovende, maar wel interessante 

bezigheid is om gespecialiseerde bibliotheken en instanties te vinden die hun collecties met mijn 

schenkingen kunnen verrijken. Dat doe ik dan door hen op de relevantie ervan te wijzen. 

Een alternatieve manier om genoemde zaken te lozen is door ze te  verkopen  via Marktplaats. 

Maar dat past niet zo bij mijn aard. 

 

2) Vervolgens digitaliseer ik veel documenten en doe daarna de originelen van de hand 

Ik had in 2014 en 2015 al veel documenten van en over het leven van mijn eerste levenspartner, 

Bob Turnier, professioneel laten scannen door de firma Trigger in Nieuwegein. Er was en is nog  

steeds heel veel vraag naar. Het ver-

menigvuldigen (kopiëren) van USB’s is 

een fluitje van een cent en het 

versturen van digi-documenten  kan 

bovendien ook digitaal en zelfs gratis 

via <We Transfer>. Vanaf 2016 ben ik 

er zelf mee door gegaan. Zo kunnen 

geïnteresseerden altijd aan gemak- 

kelijk te bewaren en te gebruiken lees- 

en kijkvoer komen! Zelfs dikke foto-

albums en stapels dozen met dia’s 

nemen in digitale vorm nagenoeg geen ruimte meer in! Desondanks heeft het echte  spul meer 

(historische) charme, vind ik.  

 

3) Ik laat merken dat er bepaalde spullen en documenten <van vroeger> beschikbaar zijn 

Het verbaast me nog steeds:  Ook jongeren blijken geïnteresseerd in persoonlijke oude brieven en 

foto’s. Daar kwam ik toevallig achter tijdens een paar babbels en voorlees-sessies die ik verzorgde 

aan MBO-leerlingen. Het ging daarbij over <Hoe het vroeger was om gay te zijn>. En passant wees 

ik ze toen op het bestaan van de <Nationale Collectie Roze Levensverhalen> van het documentatie-

centrum IHLIA LGBT HERITAGE in Amsterdam 5. Deze organisatie verzamelt allerlei informatie uit 

de hele wereld over seksuele minderheden. Ook de door mij geschreven biografie over Bob 

Turnier6  -- mijn eerste, in 1992 aan de gevolgen van Aids overleden, levenspartner  -- is in die 

collectie opgenomen.  

                                                           
5 MEER OVER DE OUDSTE LGBT DOCUMENTATIE-INSTELLING VAN DE WESTERSE WERELD 
De Centrale Bibliotheek (OBA) in Amsterdam, dicht bij het Centraal Station, huisvest de hier bedoelde instelling. Een 
Wiki-artikel vat alles samen: zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/IHLIA_LGBT_Heritage  
 
6 BIOGRAFISCH MATERIAAL BOEIT OOK DE JEUGD -- ALS JE ZE EEN KANS GEEFT 
Er zijn ondertussen grote aantallen digitale versies in omloop van GEWOON GELUK:  BIOGRAFIE OVER BOB TURNIER 
1947-1992. Geschreven door mezelf, Gerard B.Kosse. Meppel: Krips, 1994. 376 pagina’s plus 39 blz bijlagen en een 
gedetailleerde inhoudsopgave; 147 foto’s. Het boek is nog steeds kosteloos in digitale vorm verkrijgbaar bij de auteur. 
Stuur dan een mailtje naar: gerard.kosse@planet.nl  
 

Meer dan 1,5 meter papier over/van Bob  werd digitaal gecomprimeerd  

https://nl.wikipedia.org/wiki/IHLIA_LGBT_Heritage
mailto:gerard.kosse@planet.nl
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Soms stoot je op spullen waarvan je was vergeten dat je die had. Dat overkwam me  pas geleden 

toen ik meer kastruimte nodig had. Ik wilde de bovenste plank van een kast dus ‘even leeg maken’. 

Maar ik bleef steken bij wat ik zag. Onderstaande foto geeft je een indruk: Je ziet hier allemaal 

vergeten items: trommeltjes met visitekaartjes, stempels,  lakzegel-apparatuur en reliëf-stempels 

uit mijn ‘Afrikaanse Tijd’. Bovendien een rek met eveneens  vergeten CD’s die collega’s, experts en 

vrienden in Afrika me toestuurden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van veel ervan kon 

ik me niets meer herinneren. Verder stonden er nog bakjes met adreskaartjes met namen die me 

nu soms vreemd voorkomen.  

 

Maar de klap op de vuurpijl was het terugvinden van een album met visitekaartjes uit 1990-1991. 

Ik dacht dat ik al dergelijke handige netwerk-albums had laten vernietigen toen ik mijn 

professioneel archief liet versnipperen in 2014 en 2015. Maar dit exemplaar was dus de dans 

ontsnapt! Waarschijnlijk omdat er  ook veel business cards van Haïtiaanse mensen in zaten. Hier 

liepen mijn persoonlijk en professioneel bestaan dus onlosmakelijk door elkaar! En eigenlijk is dat 

bijna altijd zo geweest: Ik deed alles met hart en ziel….of helemaal niet! 

plank met vergeten & nooit gemiste  spullen  
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MIJN EIGEN VISITEKAARTJES DEDEN ME DENKEN AAN DE VELE ROLLEN DIE EEN MENS SPEELT IN ZIJN LEVEN 

Dat album was er de oorzaak van dat ik weer opnieuw allerlei gebeurtenissen uit de jaren 1990-91 

de revue liet passeren. Het resultaat ervan beviel me wel. Dit  ondanks het feit dat het niet altijd 

even prettig was om herinnerd te worden aan verdriet en verspilde energie. “Die horen ook bij 

mijn leven”, bedacht ik naderhand toen ik mijn vondsten ter sprake bracht tijdens de afgelopen 

zondagse maaltijd met mijn man en een paar goede vrienden.  

 

IN DE NU VOLGENDE ZOET-ZURE BIJLAGEN vertel ik meer over mijn ongepland opruimavontuur en 

de gedachten die ik daar bij had.    
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EEN VERGETEN ALBUM MET VISITEKAARTJES DOOK ONVERWACHTS OP
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Mijn muntenverzameling zal voor derden niet veel (geldelijke) waarde hebben. Eigenlijk verdienen 

de kilo’s wegende muntenalbums die je hier onder ziet niet eens de naam <verzameling>. Ze zijn 

voornamelijk gevuld met munten uit de Ontwikkelingslanden waarmee ik als Consultant Integrated 

Development te maken had. Krassen en slijtage interesseerden me niet. Het ging me uitsluitend 

om hun anekdotische, historische waarde. Het zijn voornamelijk munten die een weinig bekend 

koloniaal uitbuitingsthema illustreren;  namelijk hoe de koloniale banken met allerlei valuta en 

edelmetaal-trucages de geknechte volkeren van,  vooral Afrikaanse,  kolonies klein en arm hielden.  

 
HET BLAUWE  <OLIFANTENPLEZIER> VERBEELDT DE ESSENTIE VAN HET THEMA VAN MIJN MUNTENVERZAMELING 

Een voorbeeld van zo’n simpele ‘verdien-truc’ zie je hieronder. De Britse Oost Afrikaanse, zilveren 

Florin werd vervangen door de East African Shilling in 1921. De  kostbare Florin was toen opeens 

twee Shillings met weinig edelmetaal waard. Bovendien kwamen er voornamelijk alleen maar 

bronzen denominaties van 10, 5 en 1  Shillingcent in omloop….  

 

De door de banken ingenomen Florin-munten 

werden omgesmolten.  Immers, in Europa was de 

waarde van dat schaarse edelmetaal na de Eerste 

Wereldoorlog tot lucratieve hoogte gestegen….! 

“A Colonial Fuck, indeed” zou de bekende  

Ugandese ontwikkelingseconoom Dr Muhumuza, 

deze  omwisseltruc hebben genoemd.  

Lees er hier meer over:  https://en.wikipedia.org/wiki/East_African_shilling 

https://en.wikipedia.org/wiki/East_African_shilling
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Ik stootte bij toeval op genoemd historische uitbuitingsincident toen ik in 2002 bij het Runyoro 

Volk in Uganda grote inheemse kuddes koeien zag waarvan de leidsters grote halskettingen met 

oude 10-shilling-cent-munten om hun kolossale nekken droegen. Het bleken vooral munten te 

zijn uit de jaren 1920! Ze vormden hun statussymbool. Het koloniale,  numismatische 

uitbuitingsverhaal was bij de trotse, adellijke eigenaars van die kuddes niet bekend… Ook vind je 

er niets over in ’s lands grootste bibliotheken. Voor zulke achtergrondinfo moet je in het Britse 

‘moederland’ zijn!   

Voor het afslachten van een olifant, kreeg elke fiere krijger 

vroeger op zijn minst één van de prachtig glimmende munten 

van 10 Shilling-centen. Er zat al een gat in; dus gemakkelijk 

om er een halsketting van te maken! Echter, een inboorling 

kreeg zo’n munt alleen als hij de slagtanden “als bewijs” van 

zijn heldendaad inleverde bij de Britse opkoper. Deze 

welwillende man exporteerde dat ivoor vervolgens naar zeer 

goedkoop werkende kunstenaars elders in het Britse 

Imperium  die er op hun beurt kostbare voorwerpen voor het 

Moederland van maakten. “Dus winst voor ‘iedereen’! , 

merkte de al genoemde Ugandese econoom ironisch op. Geen wonder dat de slagtanden van de 

olifant in 1921 op het felbegeerde Afrikaanse muntstuk werden afgebeeld……! 
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Telkens als ik een van de drie hieronder afgebeelde boeken ter hand neem, bekruipt me een sterk 

gevoel van onbehagen en somberheid. Ik krijg er steeds de blues van. Die boeken gaan namelijk 

over de pijnlijke en beroerd uitpakkende transitie van dictatuur naar democratie in Haïti -- een van 

de allerarmste landen op onze planeet. Maar Haïti is ook het exotische geboorteland van mijn 

eerste Geliefde Bob Turnier met wie ik 21 jaar lang mocht samen leven in de periode 1971 - 1992. 

 
In die tijd raakten Bob en ik steeds meer betrokken bij lokale verbeteringsinitiatieven om de 

schrijnende levensomstandigheden van het overgrote deel van de uitgebuite, straatarme 

bevolking ten goede te keren. Ook juichten we de democratiseringsinitiatieven van de oprecht 

lijkende, briljante priester-president Aristide toe. Ik meer dan Bob. Als afstammeling van een Mulat 

elite-familie had Bob zijn bedenkingen en meer inzicht dan ik. En de geschiedenis  stelde hem in 

het gelijk. Na de met  Amerikaanse “hulp” 

gerealiseerde verdrijving van Dictator 

Duvalier en de installering van President 

Aristide, stortte het land nog verder ineen 

onder corruptie, misdaad en drugs-

doorvoer naar de USA. De aardbeving van 

2010 deed daar nog een schepje bovenop 

Het land ligt letterlijk en figuurlijk in puin. 

Niemand maakt zich tegenwoordig nog 
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illusies over duurzame verbetering; behalve dan de opportunisten van de ontwikkelingsindustrie. 

Maar in de jaren 1990-1996 was er nog hoop…. 

 

 

Onze steun aan dr Guy Bauduy,  een bekende mensenrechten-activist en Senator onder Aristide 

ging ook door toen mijn geliefde in 1991 al wist dat hij binnen één jaar zou gaan overlijden aan de 

gevolgen van Aids. Tijdens Bobs Afscheidsreis aan zijn land, brachten Bauduy en ik toen  diverse 

werkbezoeken aan allerlei kleine agro-industriële boerenprojectjes in Bobs geboortestreek, het 

Zuiden van Haiti. Hieronder bespreken Senator Bauduy (rechts) en ik de plannen met een 

gemeenschapsleider in de bergen nabij Bobs paradijselijke geboortestad Jacmel.  

 

 
De politieke  ontwikkelingen boorden alle dromen en hoop de grond in…! 

 

Ook namen Bob en ik, zo blijmoedig als mogelijk was, afscheid van de door ons (financieel) 

geadopteerde zes kinderen en regelden we hun financiële toekomst. De twee fotootjes daarvan 

op de volgende bladzijde brengen nog steeds de tranen in mijn ogen. Toch wil ik die foto’s nog niet 

weg doen….  Anticiperend daarop heb ik ze inmiddels al wél gedigitaliseerd om ze aan andere 

mensen te schenken.  In het tekstgedeelte van deze bijdrage heb ik al toegelicht dat juist veel 

jongeren geïnteresseerd zijn in concrete beelden en de erbij horende verhalen van mensen 

waarmee zij niet persé een band hebben.  
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Hiernaast heeft Bob zojuist de oudste dochter, 

Mona, belast met de leiding. Ze is verpleegster 

geworden en werkt in de operatiekamer van 

de universiteitskliniek. Haar twee zoontjes zijn 

vernoemd naar Bob en mij.  

Ti-Josué (links) leeft niet meer. Hij werd door 

de TonTon Macoute Militia vermoord n.a.v. 

het voorlezen van zijn opstandige gedichten 

tegen de politieke wantoestanden. 

 

Pascal en Maurice flankeren me op deze foto. 

Ze werden beide onderwijzer en wonen met 

hun gezinnetjes op het platteland nabij Jacmel 

waar ze een privé-school hebben gebouwd. 

Het was Bobs uitdrukkelijke wens dat ik na zijn 

dood geen contact meer zou blijven houden 

met hen en ons Haïtiaans verleden. Ik heb het 

vaak betreurd. Maar ik denk nu -- terugziend -

dat Bobby mij beter kende dan ik mezelf. Hij 

had immers gelijk: ik zou nooit een nieuw leven hebben kunnen opbouwen met een nieuwe 

geliefde als mijn hart steeds bij Haïtiaanse zaken zou zijn gebleven. 

 

Beste lezer, je raadt het al: Ik weet nog niet of ik de laatste dozen met TERUGGEVONDEN 

PERSOONLIJKE ARCHIEVEN EN FOTO’S van mijn Haïtiaanse Periode nu al weg kan doen c.q. kan 

laten versnipperen. Weggeven aan wetenschappelijke instellingen is geen optie, omdat die spullen 

m.i. van geen of weinig historisch of wetenschappelijk belang zijn.  

 

Wel vormen die materialen concrete levensverhalen -- mijn levensverhalen. Er definitief afscheid 

van nemen, voelt nog steeds aan als <een beetje dood gaan>. Aannemende dat mijn 23 jaar 

jongere partner Yves mij overleeft, rijst echter wel de morele  vraag of ik hem met zo’n opruimklus 

mag en kan belasten? 
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In de lang niet geopende kast waarover ik het in de tekst van deze bijdrage heb, bevond zich ook 

een cahier met daarin een door Congolese vrienden toegezonden DVD met beelden en informatie 

over de val van hun ziekelijk steelzuchtige President Mobutu in 1997. Ik herken het schematische 

gekriebel in het cahier als één van mijn typische congres-notities, maar ik heb geen enkel idee wat 

die potpourri voorstelt. Het zijn namelijk medische, organisatorische, bouwkundige en 

voedingstermen.  Ik heb letterlijk geen enkele bewuste herinnering aan de activiteit of het congres 

waaraan ik klaarblijkelijk deelnam. Verdringing? Ik weet het niet!  

 

Een ander voorbeeld van 

een verleden dat nog 

gesloten is, zie je verbeeld 

op de volgende pagina:  

 

Het is een kar met 

archiefdozen en koffers 

waarvan ik me de inhoud 

niet voor de geest kan 

halen. Wel weet ik dat ik 

ooit een paar dozen met 

uitgeleende --al lang 

vergeten en nooit door 

mij gemiste -- materialen 

over Ghana en Haiti van 

de Universiteit in Leiden 

terug kreeg. Dat moet lang  

vóór 6 mei 2015 zijn 

geweest, want ze werden 

niet vernietigd tijdens 

mijn ondoordachte, nogal 

impulsieve opruimactie 

van meer dan 300 

archiefdozen met privé-

stukken bij gelegenheid 

van het bereiken van mijn 

70e levensjaar.  Ik rapporteerde er toen over in ons alumniblad Hilversum 3 (blz 13-17) dd juli 2015. 



14 
 

Je kunt dat verslag over mijn merkwaardig hamstergedrag (nogmaals) lezen op internet. Het heet 

MIJLPAAL 70 : Belevenissen, terugblikken, overpeinzingen en bespiegelingen bij het opruimen en 

leeghalen van mijn persoonlijke archieven. Hier is het website-adres:  

http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf  

 

De teruggekeerde archiefdozen met 

onbekende c.q. vergeten inhoud had ik dus 

voor de publicatiedatum van ons alumniblad 

H3 klaarblijkelijk “tijdelijk” opgeslagen onder 

beheer van onze huisvriend Geert Derksen. 

Onze eigen berging zal toen wel weer 

boordevol zijn geweest. 

Door toeval stootte ik er recent op. En nu rijst 

de vraag of en wanneer ik ze --al dan niet na 

opening-- ga opruimen… 

Opruimen is immers meer dan <weggooien> 

 

 

GK 

 

 

 

 

 

 NOOIT GEMIST...MAAR TOCH! 

http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf

