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

Amsterdam, 1 juli 2019 - Emancipatie dag: Nationale Herdenking  

van de Afschaffing van de Slaverniji  -- Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 Keti Koti Optocht 2019 -- MEER DAN EEN BEELDEND VERHAAL OVER EMANCIPATIE -- ook een omslag in onze nationale 
verhalen en bewustwording van eigen tekortkomingen en mensopvatting 

Het valt me steeds vaker op dat mijn witte ‘collega-senioren’ zelden hun tijd aanhorend en 

vertellend doorbrengen met hun kinderen of kleinkinderen. Volgens de story-telling-literatuur was 

dat vroeger heel anders. Toen zouden Opa en Oma uren lang hun nageslacht hebben vergast op 

verhalen van vroeger. Nu hebben ze het te druk met reizen, cultuur snuiven, aangepaste sport, 

ziek-zijn, vrijwilligerswerk, en talloze andere ‘ontspannende & zinvolle’ activiteiten. De westerse 

generaties trekken in toenemende mate gescheiden van elkaar op! Maar onze oer menselijke 

behoefte aan herdenken, vertellen en luisteren naar verhalen is natuurlijk niet verdwenen! Onze 

vertellust uit zich gewoon anders, meer geformaliseerd en georganiseerd. Kijk maar: 

 

 

Het aantal vertelfestivals1  is tegenwoordig niet meer te tellen. Ze schieten als paddenstoelen uit 

de grond. De vertelkunst viert hoogtij dagen! En de 70-plussers zijn er in grote getale aanwezig. Er 

is veel behoefte aan die vertelsessies. Ze hebben immers een contactueel  aspect: verhalen worden 

verteld en aangehoord tijdens real-time ontmoetingen tussen meerdere mensen <in the flesh>. 

Dat is een aspect dat tegenwoordig erg belangrijk is geworden. Dergelijke interacties worden 

heden ten dage immers steeds meer verdrongen door virtuele, eenzijdige informatieverspreiding 

via de Sociale media, per Whatsapp, per Twitter, TV en radio. Zulk éénrichtingsverkeer doet vooral 

een beroep op ons rationeel begrijpen. Maar dat geeft  te weinig bevrediging en is zwaar 

onvoldoende als we iemand écht willen begrijpen of iets (ten goede) willen veranderen.  Daarvoor 

is empathie nodig! En empathie ontstaat het best in een face-to-face ontmoeting! Altruïsme, en 

dus ook empathie, zitten ons in de genen. Vandaar dat wij mensen  vooral emotioneel betrokken 

                                                           
1 OVER VERTELLEN EN VERTELFESTIVALS  
Oriënteer je vanaf hier: https://www.stichtingvertellen.nl/rondom-vertellen/vertel-festivals 
 

 

https://www.stichtingvertellen.nl/rondom-vertellen/vertel-festivals
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willen en moeten raken met alles wat er gebeurde, gebeurt en gebeuren moet. Op die manier 

ontwikkelen we een eigen morele visie en levenshouding. Emotionele betrokkenheid met anderen 

en andermans lot, houdt per definitie in dat we in beweging komen: om met de ander mee te 

leven, om te delen en om ons in te zetten voor veranderingen als we die  nodig achten. Onze 

emotionele betrokkenheid speelt dus een doorslaggevende rol om geïnspireerd te raken, de 

ethisch juiste besluiten te nemen, en in actie te komen. Onze zogenaamde <rationele 

besluitvorming> blijkt maar  een fabeltje. Onderzoek toont aan dat het een universeel gegeven is 

dat we vooral besluiten en in actie komen op emotionele gronden!ii   
 

 

Zoals gezegd: Alle mensen hebben een grote behoefte aan het levende woordiii. Dit Gedenkjaar 

van de Bevrijding -- 75 jaar na de Geallieerde Invasie van de Normandië -- illustreert dat nog eens. 

De nog levende Bevrijders van 1944  komen uitvoerig aan het woord. Face-to-face luisteren naar 

andermans verhalen is immers veel méér dan rationale kennisverwerving. En vertellen is veel méér 

dan kennisoverdracht. In onze Ludger-dagen deden we daar al uitvoerig ervaring mee op. We 

moesten immers op de scholen waar we stage liepen -- <hospiteren> noemden we dat -- als eerste 

opdracht <verhalen vertellen> aan grote klassen kinderen.iv Zo kregen we een goede indruk van 

de emotionele impact  van het gesproken woord. Door en tijdens het vertellen van onze verhalen, 

leerden we namelijk impliciet en expliciet veel over (bij)sturing van het gedrag en de erbij 

behorende morele opstelling van de leerlingenv….en ontwikkelden we en passant onze eigen stijl 

in het uitoefenen van gezag.  
 

Er is iets bijzonders aan de hand als we letten op WAT ouderen, vooral 70-plussers, graag 

vertellen en aanhoren. Onderzoek toont namelijk keer op keer aan dat voornamelijk de 

gebeurtenissen en emoties van de periode tussen ons 15e en 25/28e  levensjaar in die verhalen de 

revue passeren. Dat verschijnsel heet <reminiscentiehobbel>vi . Je ziet die hierboven afgebeeld in 
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een staafdiagram. De hoeveelheid gedetailleerde herinneringen (op de staande schaal van 0 tot 30 

punten) is bij 70-jarigen vooral gelokaliseerd in de genoemde leeftijdsperiode 15 - 25/28 jaar. Dat 

is niet verwonderlijk. Immers, in die jaren gebeurde er heel veel nieuws in ons leven en waren we 

intens emotioneel betrokken bij hetgeen we ambieerden en deden en bij wat ons overkwam.   

Denk maar eens aan zaken als het afronden van studies (examens), seks, liefde, partnerkeuze, onze 

eerste belangrijke baan, ons eerste huis, onze bewuste secularisering -- en voor velen van ons: het 

ermee gepaard gaande afscheid van onze  rooms katholieke kerksheid, enzovoort.   

Ook herinneren 70-jarigen zich veel van de periode toen men als 65-jarige of eerder met pensioen 

ging -- maar die laatste groep herinneringen beklijft niet lang! We vergeten ze steeds sneller. Als 

we ons 80e levensjaar hebben bereikt zijn die nagenoeg verdwenen.  
 

 

Als we letten op de inhoud  van de vele artikelen en postings op onze alumni-media (website 

Postvakh3.nl & alumniblad Hilversum 3) dan valt meteen op dat twee onderling samenhangende 

thema’s / onderwerpsgebieden relatief veel aan bod komen: 

 De door ons veronderstelde (psychologische, morele en maatschappelijke) impact van de 

vijf jaren die we doorbrachten op onze Kweek- en Kostschool St Ludgerus. Dus ons idee van 

de sturende invloed van onze Kweekschoolbelevenissen in de jaren 1960: toen we onze 

adolescentiejaren beleefden. 

 De concrete invulling/vormgeving van ons persoonlijk, relationeel, en beroepsmatig leven  

en de vele biografische zaken die er mee samenhangen -- vooral in de Jaren 70 toen we als 

jong volwassenen ons leven zélf  vorm gingen geven….met de Kweekschool als geestelijke 

bagage.  
 

Het voorgaande blijkt ook in mijn eigen alumni-producties: De verhalen bevatten vooral informatie 

uit mijn jonge jaren; jaren die met ingrijpende gebeurtenissen gevuld waren. Dus uit de tijd dat ik 

15 tot 28 jaar was. Nu vormen de toen opgeslagen gebeurtenissen mijn reminiscentiehobbel!  

Van de 100 artikelen die ik schreef voor onze alunimedia2 had 41% betrekking op die periode! En 

in  veel van de overige artikelen speelden die belangrijke levensperiode een sfeerbepalende bijrol. 

Immers, in die tijd kreeg mijn humanistische levensopvatting steeds meer vorm, en oefende die 

                                                           
2 AANTOONBARE REMINISCENTIEHOBBEL IN DE 100 ALUMNIPRODUCTIES VAN MIJN HAND 
Zie de titels en samenvattende inhoudstyperingen in: http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf   

http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf
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zienswijze in toenemende mate een inspirerende invloed uit op de manier waarop ik probeerde 

mijn liefdesleven en carrière concreet vorm gaf.  

 

 

Dwars door al mijn alumni-bijdragen heen loopt als een rode draad mijn humanistische 

levensopvatting en seculiere leefwijze die in de periode 1967-1972 concrete vorm kregen -- 

vooral omdat ik in aanraking kwam met het Humanistisch Verbond (HV)vii, me daar bij aansloot, er 

een diploma Humanistisch Vormingsonderwijs behaaldeviii, en ik m.b.v. een tweetal uitvoerige, 

kritische (doctoraal)onderzoekingen naging wat die Club zoal deed en voorstond en hoe die 

humanistische mens- en levensbeschouwing uitwerkte in termen van persoonlijkheidskenmerken. 

Maar eerst begon ik met een onderzoek naar het imago van die Humanistische Club bij het grote 

publiek in 1971. Dus in de tijd dat de ontzuiling in ons land in toenemende mate van zich liet horen.  

Hieronder zie je de drie rapporten3 die mijn image-meting opleverden.  

De missie van dat humanisme bleek iets wat me in mijn <gay coming out> periode bijzonder 

aansprak: die club ijverde namelijk voor gelijkberechtiging, gelijkwaardigheid, tolerantie, en vrije 

meningsuiting -- ongeacht ras, seksuele voorkeur, maatschappelijke status, geloof, mensopvatting 

of wat dan ook. Als humanist wist ik al snel dat <niets menselijks vreemd is> en dat er dus ook geen 

(spreek)taboes hoeven te zijn. Dat realiseerde ik me de afgelopen jaren diverse keren als ik als 

                                                           
3 RAPPORTEN OVER ZIENSWIJZE, ORGANISATIE, IMAGO EN  PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN VAN HUMANISTEN 
Mijn 5 rapportages zijn o.m. in te zien bij de bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze vonen 
plaats t.d.v. het landelijk beleid van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Ik gebruikte deze 
multidisciplinaire studies en onderzoekingen ook voor het verkrijgen van studiepunten voor mijn doctoraal examen, 
alhoewel ik -- gedreven door mijn onstuitbare nieuwsgierigheid -- al meer dan voldoende punten had vergaard.  

Drie rapporten met mijn imagemeting -- hoe dacht men in 1971 over het Humanistisch Verbond? 
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vrijwilliger op MBO- en HBO-scholen aan de leerlingen/studenten vertelde <Hoe het vroeger was 

om Gay te zijn>. Daarbij kwam altijd aan de orde waarom ik zoveel moeite deed om mezelf te 

mogen zijn en dus in ging tegen de heersende, bevooroordeelde maatschappelijke opvattingen  en 

wetgeving. Eigenlijk kwam mijn antwoord er altijd op neer dat ik denk dat er sprake is van een 

continue emancipatie van mezelf & de maatschappij als geheel!  Daar droeg ik mijn minuscule, 

persoonlijke steentje aan bij. Immers, emancipatieix is ‘het streven naar en de ontwikkeling van 

gelijke rechten voor gediscrimineerde groepen’ -- en die moeten beginnen bij zichzelf!   

 

 

Het genoegen autobiografische herinneringen op te halen en te delen was niet uitsluitend  aan 

mij als verteller toebedeeld. Integendeel! Keer op keer bleek dat vooral mijn jonge gehoor als het 

ware smulde van mijn levensverhalen en van mijn openhartige antwoorden op hun timide, naïeve 

en indiscrete vragen. Het bespreekbaar 

maken van moeilijke en verzwegen ervaringen 

en   levensvragen werkt bevrijdend op zowel 

de verteller als de luisteraars. Tijdens het 

vertellen leg je namelijk veel bloot, kijk je door 

de schone schijn heen, en graaf je dieper dan 

je normaliter doet. Je jonge gehoor dwingt je 

er ook toe, want ze verwachten eerlijke en 

openhartige antwoorden op hun knellende 

vragen! Dus moet mijn eigen biografisch 

verhaal een openhartige en getrouwe 

afspiegeling zijn van het menselijk leven dat ik 

heb geleid -- inclusief mijn blunders, 

misstappen, worstelingen en de verrukkelijke 

geneugten die me toevielen. Het humanistisch 

besef <dat dit alles menselijk is> gaf me altijd 

de moed zulke openhartigheid te betrachten.   

 

De verspreiding van persoonlijk (biografisch) 

vertel- en aanhoor-materiaal is sinds de jaren tachtig sterk toegenomen. Zowel op film als in 

boekvorm. Heel begrijpelijk als je in aanmerking neemt dat zulke (auto)biografische uitwisselingen 

tegenwoordig nog maar zelden plaats vinden in gezinsverband. Maar de oer menselijke behoefte 

aan zulke verhalen blijft bestaan. <HIS-STORY> staat daarom weer in een ander jasje in de 

schijnwerpers!  De wetenschapper Douwe Draaisma wijst er in dit verband opx dat er in de meeste 

Westerse landen gespecialiseerde uitgevers bestaan die levensverhalen in een veelal beperkte 

oplage publiceren voor familie, vrienden, en relaties van degene wiens levensloop aan de orde is. 

Een van de achterliggende gedachten daarbij is dat elk levensverhaal uniek is, bijdraagt aan 

zelfkennis en wijsheid,  en dus geschikt is als inspiratie voor de na ons komende generaties.   

 

 

EEN IDEE VOOR IEDER VAN ONS? 

Humanistisch Logo: Het Hiep Hiep Hoera Mannetje . Ik kreeg het 
bij gelegenheid van mijn 50-jarig lidmaatschap, en heb het om 
evidente redenen op een roze bloem gefotografeerd 
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BIJLAGE  

OUDE BOMEN IN <ORAL LITERATURE> 
 

Onze Togolese pleegzoon Ayeme Wolanya Ben APELI - kortweg Ben -- vindt het leuk om ons 

regelmatig een verhaaltje over zijn avonturen toe te sturen, vergezeld van een fotootje van 

hemzelf, gezeten in een oude boom. Volgens veel Afrikaanse tradities ‘vertellen’ die Oude Bomen 

namelijk iemands waarachtige en inspirerende verhalen. Mijn man Yves en ik sturen regelmatig 

fotootjes van onze Hollandse variant op die beeldende, en vaak zeer humoristische manier van  

vertellen. Ik kreeg er vroeger in Haiti tijdens de jaren 70-80 al een grondige training in. 

 

Ben stuurde een erotisch getint verhaaltje over zijn ontmoeting met een lieftallige jongedame, 

vergezeld door het linker fotootje, waar hij is gezeten ‘in een levende grot>.. 

Ik reageerde met de rechter foto waar ik mijn man Yves bezie door een goed gekozen ‘gat’ in een 

knotwilg… Door de  ‘vagina-achtige’ vorm van die opening, weet Ben dat ik de dubbele bodem in 

zijn foto en verhaal goed begrepen heb. Het is een verhaal-met-beeld-spel! Heel leuk en uitdagend 

om te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fotootje van mezelf  

vind je aan het begin en het eind van de EINDNOTEN die starten op de volgende pagina. 

GK 
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EINDNOTEN 
 

 

   i SLAVERNIJ-AFSCHAFFING 1863 -- NEDERLAND ALS LAATSTE 
De kleurrijke KETI KOTI ceremonie en het erbij behorende feestelijke gebeuren zullen bij iedereen bekend zijn. Het 

was immers voorpagina-nieuws. Hier vind je er nog wat prachtige beelden van: http://ketikotiamsterdam.nl/  
Minder bekend is het gegeven dat de vrijgemaakte slaven nog 10 jaar verplicht  moesten blijven werken op de 
plantages en andere werkplekken van hun Hollandse Meesters. Die laatsten kregen trouwens toen pas een karige ver-
goeding van “Fl 300 per kop” uitgekeerd door de Nederlandse Staat. In huidig geld is dat ongeveer € 3.500 Het zuunige 
Nederland! Ons Nationaal Geheugen gaat echter een nieuwe Fase in: Erkenning van feiten en toenmalige opvattingen 
helpen m.i. mee aan het ontstaan van tolerantie en gelijkberechtiging van iedereen. Zie ook wat een interessant NRC-
artikel hierover stelt: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/langzaamaan-viert-nederland-nu-keti-koti-a3965407  
 
ii EMOTIES EN BESLUITVORMING 
Het doorslaggevende werk op het terrein van emotionaliteit & het zogeheten rationele beslissingsmodel is geleverd 
door een van de belangrijkste psychologen ter wereld: door de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. In een amusant 
en zeer toegankelijk boek vat hij alle research inzichtelijk samen.Je leest die 526 pagina’s uit als een spannende roman!  
Ik doel op ONS FEILBARE DENKEN -- THINKING, FAST AND SLOW. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact, 2011. ISBN 
978 90 470 0060 0 
Als je je alleen maar wat oriënteren wilt, dan  moet je eens Googlen met <emoties en beslissingen>, en je vindt o.m. 
dit snel te lezen artikeltje dat de spijker op zijn kop slaat en de bevindingen samenvat: 
https://communicatie.combron.nl/hoe-mensen-kiezen-en-hoe-ze-niet-kiezen/de-invloed-van-emotie-op-het-maken-
van-keuzes/ Als je nog minder tijd aan deze kwestie wilt besteden dan is dit een aardig artikeltje:  
https://www.mynd.nu/beslissingen-goed-overdenken-nee-hoor-je-gevoel-is-je-grootste-raadgever/  
 
iii EMOTIONELE BETROKKENHEID BIJ <INGEBLIKTE VERHALEN> 
In iets mindere mate geldt ook voor <ingeblikte verhalen> DAT MEN ER STERK EMOTIONEEL OP BETROKKEN IS. 

Vandaar de hoge kijk- & luister-cijfers van de Reportages, Praatprogramma’s en Interviews waarvan we kennis nemen 

via de massamedia (TV, Radio, Film, en YouTube). In hoeverre die betrokkenheid verschilt naar leeftijd, geslacht en 

cultuur, is mij echter niet voldoende bekend gemaakt door wetenschappelijk onderzoek. Wel weet ik uit mijn 

Consultancy werk in Haiti en West Afrika dat daar het inlevingsvermogen en de emotionele betrokkenheid bij een 

verteld verhaal duidelijk hoger ontwikkeld zijn dan bij ons.  

 
iv HOSPITEERVERSLAGEN -- OOK OVER HET VERTELLEN VAN VERHALEN AAN KLASSEN SCHOOLKINDEREN 
Item 117 van de 126 plaatjes bevattende Presentatie TERUGBLIK 1962-1967 laat zien dat die verslagen een aanzienlijke 
omvang hadden. Zie: http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf Soms las Ome Toon (=choreograaf, regisseur Anton 
Sweers) --onze docent Dramatische Expressie / Voordrachtskunst & Regie-- dergelijke verslagen ook en maakte dan 
aantekeningen over de interactie met & de emotionele betrokkenheid van de leerlingen.  
 
v BETROKKENHEID VAN PROFESSIONELE LUISTERAARS 
Psychotherapeuten worden juist niet of veel minder emotioneel betrokken bij het aangehoorde verhaal. Hun 
professionele rol bestaat er voor een groot deel uit om weliswaar empathisch te zijn, maar toch de eigen emotionaliteit 
“op afstand’ te houden. Meer hierover in: Joh McLeod: NARRATIVE AND PSYCHOTHERAPY. London/New York: Sage, 
1997. ISBN 0 8039 7685 2  
 
vi  DE REMINISCENTIEHOBBEL VAN 70-JARIGEN (EN 70-PLUSSERS) 
Meer hierover vind je plezierig uitgelegd in: Douwe Draaisma. WAAROM HET LEVEN SNELLER GAAT ALS JE OUDER 
WORDT - De geheimen van het geheugen. Amsterdam: Rainbow, 2001. ISBN 978 90 417 04641  
De staafdiagram met de reminiscentiehobbel wordt inzichtelijk toegelicht op blz 207-209 van de paragraaf over het 
reminiscentie-effect. 

                                                           

 

http://ketikotiamsterdam.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/langzaamaan-viert-nederland-nu-keti-koti-a3965407
https://communicatie.combron.nl/hoe-mensen-kiezen-en-hoe-ze-niet-kiezen/de-invloed-van-emotie-op-het-maken-van-keuzes/
https://communicatie.combron.nl/hoe-mensen-kiezen-en-hoe-ze-niet-kiezen/de-invloed-van-emotie-op-het-maken-van-keuzes/
https://www.mynd.nu/beslissingen-goed-overdenken-nee-hoor-je-gevoel-is-je-grootste-raadgever/
http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf


8 
 

                                                                                                                                                                                              
  
vii MEER OVER HET HUMANISTISCH VERBOND 
Als je Mensenrechten en Vrijheid van Denken belangrijk vindt, dan kun je bij het Humanistisch Verbond veel inspiratie 
vinden. Hier lees je meer over die Club ‘vrijbuiters’: https://www.humanistischverbond.nl/   
 
viii NOG MEER STUDIEUZE BETROKKENHEID BIJ HET HUMANISME 
Midden jaren 90 -- toen ik een <nieuw leven>  was begonnen na het overlijden van mijn eerste partner Bob Turnier in 
1992 --   volgde ik met succes het doctoraal programma Humanistiek aan Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Het 
was een verademing en leverde me veel energie. De afsluitende stage om Humanistisch Raadsman te worden, heb ik 
echter niet gedaan. Ik was immers al als Consultant Integrated Development aan de slag gegaan in Afrika.  
 
ix MEER OVER ‘EMANCIPATIE’ 
Bekijk je eigen secularisatie en ethiek eens door een emancipatiebril. Lees hier eerst wat meer over dat begrip:   
https://www.ensie.nl/betekenis/emancipatie 
 
x PUBLICATIES EN HET GENOEGEN VAN HERINNERINGEN OPHALEN 
Zie: Douwe Draaisma: DE HEIMWEEFABRIEK -- GEHEUGEN, TIJD EN OUDERDOM. Groningen: Historische Uitgerij, 2008. 
ISBN 978-90-6554-440-7. Desbetreffende mededeling vind je op blz 94 

 
 

 

https://www.humanistischverbond.nl/
https://www.ensie.nl/betekenis/emancipatie

