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DIE EENZAME LUDGER-KERST VAN 1965…. 
een niet-nostalgische terugblik op een ‘Kerst-in-mijn-Eentje-in-het-St.Ludgerus-internaat’ 

Gerard B.Kosse 
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Met een naschrift over de de barmhartige kunstjes die ons geheugen uithaalt-- dd 14-12-2017 

 

 

 

HET MODERNE KERSTSPEL 1965 
Bij het openen van een archiefkast in de berging viel er gisteren een oud Foto-album uit. Kleine zwart-

wit foto’s dwarrelden even in het rond. Het bleken kiekjes te zijn die genomen waren in het tekenlokaal 

van onze Ludgeruskweekschool. Daar werden de spelers van onze Jaargang 1962-1967 geschminkt 

voor het Moderne Kerstspel 1965 dat we gingen opvoeren ter afsluiting van het Eerste Trimester. Een 

paar dagen daarop stroomde ons gehele internaat leeg, want iedere leerling ging naar huis, “op 

kerstvakantie”. En frater Polycarpus sloot de poort en deed de deur van de fietsenstalling op slot…    

Deze foto van spelers in ‘Maar een Miljoen” stamt uit jan 1966. Zie het NASCHRIFT voor deze verkeerde illustratie-keuze  
Van links naar rechts: Jos Peters, Gerard Kosse, Frits Le Roux en Bert Voorn 
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SCHOOLVAKANTIES… 
Schoolvakanties waren voor mij tijdens onze Ludger-jaren 1962-1967 geen onverdeeld 

genoegen. Dat kwam zijdelings al een paar keer aan de orde in andere bijdragen. Bijvoorbeeld 

in stukjes voor ons alumniblad en ook in het biografische diepte-interviewi dat Frits Le Roux 

me in september 2016 afnam. Immers, al vanaf de 1e kerst na mijn toelating tot ons 

Ludgerusinternaat in 1962 had ik geen thuisbasis meer. Ons gezin was uiteen gevallen. Dus 

verbleef ik daarna vaak in mijn dooie eentje in het grote, lege Internaatsgebouw. Ik zag en 

sprak er dan geen kip, maar kreeg wel altijd via een luikje in onze eetzaal lekker ‘vakantie-

eten’ aangereikt door een hartelijke Keukenfrater wiens naam me nooit werd meegedeeld.  

 

‘ANDERS’ OP VAKANTIE … 

 
 Expressie-Docent 'Ome Toon' Sweers nam mij en enige andere ‘daklozen’ in de zomer van 1963 mee op een kampeervakantie 
per auto naar Noorwegen.  Hier bij de boot naar Stavanger. Ik scheef er met plezier een uitvoerig verslagii over  

 Alleen onze expressie-docent Ome Toon Sweers liet blijken dat hij mijn thuis-situatie niet 

alleen begreep, maar dat hij ook met me mee kon voelen. Hij nam mij -- en ook Wims Smeets 

die van het verre Curacao kwam-- bijvoorbeeld eens mee op zomervakantie in Noorwegen! 

Maar het bleef bij die ene keer. Dat lag aan mezelf. Immers, ik voelde me altijd wat 

‘unheimisch’ als anderen voor me zorgden. Ik was er niet aan gewend. Integendeel. Ik zorgde 

juist altijd voor de anderen om me heen. Vandaar dat ik altijd al ruim voor de aanvang van de 

grotere vakanties in het geniep naar vakantiebaantjes zocht en sollicitatiebriefjes met een 

zwart-wit-foto opzond naar elk hotel in de wijde omgeving van mijn geboortedorp Slagharen. 

Het kwam niet bij me op om het ook eens te proberen in het Gooi. Achteraf denk ik dat ik op 

die manier wou voorkomen dat de extere studie-genoten uit Hilversum en omstreken er 

achter zouden komen dat ik helemaal niet écht op vakantie ging! 
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Het deftige Hotel De Sleeuwerick in Coevorden 
was diverse keren mijn vakantie-thuis. Vooral 
Amerikaanse legerofficieren gaven me daar 
royale fooien -- waarschijnlijk omdat ik een van 
de weinige personeelsleden was met wie ze vlot 
konden communiceren 

In meer dan de helft van de gevallen 

lukte het me om het Ludgergebouw 

tijdens de vakanties te ontvluchten. Dan 

was ik er in geslaagd om in Coevorden 

of  Hoogeveen een hotel-vakantiebaantje “met kost en inwoning” te bemachtigen. Dat 

laatste, die <inwoning> was doorslag gevend. Daar was het me vooral om te doen! Het geld 

kwam op de laatste plaats. Bovendien kreeg ik vaak fooien. Vooral in het deftige hotel De 

Sleeuwerick tegenover het NS station in Coevorden nabij de Duitse grens. Daar kwamen altijd 

veel officieren van de Amerikaanse troepen die in de Bundesrepublik waren gestationeerd.  

Officieel kwamen ze rondom de Kerst altijd voor de jacht op konijnen en om wilde zwijnen te 

schieten in de naburige bossen. Maar ik begreep al snel dat <hunting pussy> ook hoog op hun 

verlanglijstje stond. Ze kwamen immers steeds met andere Duitse ‘verloofden’ logeren… 

Mijn goede beheersing van de Duitse en Engelse taal kwam me hier goed van pas. 

 

EEN GETROEBLEERDE KERST 1965 
Voor de Kerstvakantie in 1965 was ik er 

niet in geslaagd een baantje te vinden. Ik 

had te veel troubles aan mijn hoofd: Mijn 

‘verkering’ met Yvonne was op niets uit 

gelopen. Ik snapte ook niet waarom Wim 

Smeets en Herman Jansen zich wél 

opperbest konden vermaken met meiden 

die ik als ‘koel’ ervaarde (zoals hiernaast 

op een fuif bij Ruud Heikens thuis). 

Bovendien vroeg ik me vaak af of mijn 

stressvolle jeugd mijn hersens misschien 

had aangetast… De psychotherapeut van 

wie  wie ik een aantal sessies kreeg na het 

overlijden van mijn geesteszieke moeder 

had me namelijk uitgelegd dat sociale 

factoren een blijvende invloed uitoefenen 

op de hersenfuncties. En als klap op de 

vuurpijl had ik van Frater Econoom 

vernomen dat er een probleem met mijn 

studiebeursiii was. Ik zat een paar weken in 

zak en as. Immers, die Beurs financierde   

mijn verblijf op onze Kweekschool en het 

internaat -- mijn enige thuis..! 

Ik weet niet meer of Wim Smeets (links met bril) ook een vast 
vriendinnetje had. Wel dat Herman Jansen (rechtsachter) verkering 
had met de oudere zus van Yvonne, het meisje waarmee ik hier 
dans. Ze wist mijn hitsige voelhanden steeds op een fatsoenlijke 
plek te houden -- smile. 
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OP AVONTUUR IN EEN IJSKOUD GEBOUW 
Na het vertrek van mijn klasgenoten zakte de temperatuur in ons Ludgerus-gebouw snel naar 

het niveau ‘beroerd koud’. De radiatoren in onze recreatiezaal aan de voorkant van het 

gebouw gaven nauwelijks warmte af. Zelfs niet als ik ze helemaal had open gedraaid met de 

bacosleutel die ik er --buiten medeweten van de fraters om!-- voor had aangeschaft. De 

draaiknoppen waren namelijk uit zuinigheidsoverwegingen ooit verwijderd, zodat studenten 

niet te veel warmte konden afnemen. 

Maar televisiekijken was geen probleem. Integendeel! Ik zag nu wat ik anders nooit kon 

zien. Door de ogen van het nts-journaal bleef ik niet alleen in contact met het 

wereldgebeuren, maar kon ik ook kijken naar de programma’s op het 2e Kanaal waar in de 

avond een ‘wisselavond’te zien was. Nederland 2 was namelijk in 1964 in de lucht gekomen, 

maar de fraters ‘censureerden’ de vrijpostige programma’s van de VPRO gewoonlijk uit ons 

blikveld. Maar ik snapte die Kerstvakantie in 1965 eigenlijk niet waarom dat zo was... 

 

Kamertje-kijken  was een andere tak van mijn vakantie-sport. Elke student had een eigen 

nauwe cel die alleen van een standaard-setje meubels was voorzien: opklapbed + burootje 

met stoel. Voor de rest moest je naar eigen smaak en met eigen middelen de boel inrichten 

en opfleuren. Er waren geen sloten op de deuren. Dus kon ik elke wilekeurige deur open doen 

en mezelf dan laten raden wat voor soort mens hier woonde. Ik deelde ze namelijk altijd in. 

Zo waren er volgens mij sloddervossen, stinkerds, heren, 

kunstenaars, werkpaarden, sporters, kinderen en ‘lege 

bladzijden’.  

 

Ook las ik me te pletter. Maar van het boek Terug naar 

Oegstgeest  werd ik alleen nog meer naargeestig dan ik al 

was. Dus viel ik weer terug op mijn oude gewoonte om 

Engelstalige pockets te lezen, zoals mijn Mulo-docent Engels, 

De Jong, me altijd had aangeraden. Door het stomme toeval 

dat auteur Somerset Maughan -- volgens de NTS-journaal-- 

pas geleden was overleden viel mijn oog op het fraaie, 

erotische kaft van het dikke bibliotheek-exemplaar van On 

Human Bondage = Het Gekluisterde Leven. In dat boek 

herkende ik meteen veel van mezelf. Immers, ik voelde me 

ook ‘gekluisterd’: in boeien die ik niet begreep. En ik moest 

ook al vroeg voor mezelf zorgen. Bovendien zat ik nu hier, in 

mijn dooie eentje, eenzaam te wezen op een kostschool. En als klap op de vergelijkingsvuurpijl 

moest ik toegeven dat ik dat jaar (1965) ook niet zo gelukkig in de hetero-liefde was gebleken. 

Maar homo-associaties kende ik niet van naam. Wel verlangde ik terug naar een paar 

vrijpartijen en puberale  sexspelletjes met een paar klasgenoten. Ze kregen tot mijn 

ongenoegen echter geen vervolg, waardoor ik me nog meer eenzaam voelde dan ervoor….  
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Maar mijn uitbundigste bezigheid was het ‘radio-blèren’ . Dat deed ik in de voor mij verboden 

recreatiezaal van de Heren Onderwijzers waarvan een reserve toegangssleutel in de 

bezemkast bij de slaapzaal van de Eerste Klas lag. Ik wilde daar tijdens elke vakantie het liefste 

heen. Immers, in die afgelegen zaal van de 5e Klassers stond een normaal radiotoestel met 

draaiknoppen. Niet zo’n apparaat van de Kanaal-radio. Daar kon ik dus zélf bepalen waar ik 

naar luisteren wilde! En dat werd de toen nieuwe TOP 40 VAN RADIO VERONICA. Het liedje 

GOTTA GET AWAY  van de Rolling Stonesiv paste helemaal bij mijn eigen gevoel opgesloten te 

zijn en <te willen ontsnappen>. Voor dat liedje bleef ik speciaal binnen zitten wachten! 

Gelukkig werd dat net verschenen nummertje heel vaak gedraaid. Dus kon ik het al snel mee 

zingen. Beter gezegd: luidkeels mee-brullen in die grote, grote lege zaal waar de radiatoren 

ook al niet met mijn baco-sleutel tot meer warmteafgifte waren te bewegen! 

Hier is dat liedje uit 1965 -- voor lezers die het zelf willen horen. Plak onderstaand adres in je 

browser….en je bent even terug in de tijd van mijn ellendige Kerst-1965! Misschien zie je dan 

in gedachten ook eventjes die ‘Gerard van Toen’ meezingen! Het duurt maar 2 minuten… 
https://www.youtube.com/watch?v=8e_Ba-kUiSI  

 

BUITENSHUIS…  
Buitenshuis bleef ik altijd braaf aan de “goede kant van het spoor” . Daartoe behoorde ook 

het  Stationsplein waar het -- voor mijn gevoel --  altijd een komen en gaan was van mensen 

uit alle streken van ons land en zelfs uit de hele wereld. Immers, veel van die mensen zouden 

ongetwijfeld op weg zijn naar de indrukwekkende Radio en TV-studio’s in de stad. En, zo 

redeneerde ik, daar werken ongetwijfeld heel veel technici en programmamakers. Immers, de  

helft van de Nederlandse huishoudens had al een zwart-wit Phillips ontvangsttoestel.v  Op de 

volgende bladzijde staan een paar foto’s van mijn winterse hangplek. 

 

The Rolling Stones op tournee met hun nieuwste nummers in 1965 -- Gotta Get Away was er daar een van 

https://www.youtube.com/watch?v=8e_Ba-kUiSI
https://www.youtube.com/watch?v=8e_Ba-kUiSI
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Achteraf verwonder ik me erover dat ik zo braaf was en dus niet stiekem ging onderzoeken 

wat er waar was van de geruchten dat het in de cafés aan de andere kant van het spoor  niet 

pluis was. Er zouden zelfs hoertjes komen….Ik liep uren en uren door alle ‘goede buurten’ van 

Stationsplein Hilversum 1965 - gezien in de richting Stationsstraat .   

Stationsplein 1965 -- met de mij lokkende NBM-bushaltes voor onbetaalbare ritten in de wijde omgeving 
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Hilversum; voor mij in die tijd echt een ‘heel grote stad’ waar de mensen mooie kerstbomen 

voor de ramen hadden gezet, en waar alle kerken prachtige kerststallen hadden. 

 

Ik herinner me als de dag van gisteren hoe ik in die december-maand van 1965 te weinig geld 

had om busreisjes in de omgeving te gaan maken. Dat leek me een interessante tijds-

besteding. Daarom stuurde ik het bewust aan op een aanvaring met Frater Econoom. Ik 

legde hem boos uit dat ik véél te weinig zakgeld kreeg en ook geen ouders had om mij geld 

toe te stoppen. Ook dat ik al veel reisgeld had uitgespaard omdat ik nergens heen kon in mijn 

vakantie. Dat ik weliswaar nog niet 21 jaar -- en dus volwassen -- was, maar dat ik desondanks  

eiste  dat ik méér zakgeld zou krijgen. Immers, het was toch  “mijn geld! Geld dat door ‘Den 

Haag’ voor mij wordt gestort op Uw bankrekening!” Mijn boosheid en chantageverhaal 

hadden succes: ik kreeg meteen 50 gulden vakantiegeld in handen en voortaan ook tien 

gulden meer zakgeld! 

Met dit kapitaal gewapend kon ik meteen talloze NBM-busritten betalen…! 

 

Zo ontdekte ik ook het bestaan van een paar bioscopen in andere plaatsen waar interessante 

films werden vertoond. En, heel belangrijk:  nu kon ik die films ook allemaal gaan bekijken. Ik 

had immers plenty vakantiegeld op zak! Ik herinner me nog heel levendig dat ik in die 

Kerstvakantie van 65  

de romantische film 

dr Zhivago voor het 

eerst zag. Ik denk dat 

het draaide in het REX 

theater op de Groest, 

naast het gebouw van 

de toen veel gelezen 

krant <De Gooi en 

Eemlander>. Van die 

inmiddels niet meer 

bestaande bioscoop 

vond ik op internet de 

winterse foto links en 

ook de filmposter. 

 

ALLEEN IN LANGE, LEGE GANGEN… 
Pas veel jaren later, in de jaren 70 tijdens een van de genoeglijke bedgesprekken die mijn 

eerste partner, wijlen Bob Turnier, en ik altijd voerden, realiseerde ik me dat ik eigenlijk heel 

eenzaam was in die tijd. Immers, ik voelde me niet écht verbonden met andere mensen: niet 

met mijn familie, niet met de fraters en ook niet met mijn klasgenoten. Echter, ik zocht wel 

een emotionele band met anderen. Maar zocht vooral in de verkeerde hoek, namelijk in de 

heterohoek. Ik wist gewoon niets van andere seksuele oriëntaties.  

 

In die kerstvakantie meed ik zelfs bewust elk contact met anderen. Dat was ook niet zo 

moeilijk. Immers, de fraters verbleven meestal altijd in hun warme klooster:  een plek waar ik 
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niet mocht komen. Maar waar ik één enkele keer uit hun mooi versierde entree-hal een fles 

wijn achterover drukte uit de onderste doos van de regelmatig plaats vindende leveranties.  Ik 

geloof dat het op een vrijdag was, de dag voor Kerstmis. 

 

Alleen frater-directeur Crispinus en frater Econoom wandelden regelmatig tijdens de 

vakanties naar hun werkkamer op de eerste verdieping van ons internaat-gebouw. Ook 

spookte die merkwaardige, pseudo-afstandelijke fysicadocent Reinaldus soms door de lange, 

lege gangen van ons gebouw. Maar in alle gevallen meed ik contact en maakte ik me geruisloos 

uit de voeten als ik hun bedaarde stappen hoorde aankomen… 

 

DESONDANKS VOELDE IK ME NIET ZIELIG. BESLIST NIET!   

Ik accepteerde mijn situatie zoals ie kwam, maakte er naar mijn gevoel het beste van,  

en nam me voor om “later altijd Kerst te vieren met veel gezelligheid en liefde. Met héél 

veel kerstversieringen in huis”. 

 

Het doet me genoegen te constateren dat dit voornemen altijd bewaarheid werd.  

 Nu al meer dan en halve eeuw lang! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASCHRIFT  
DE BESCHERMENDE KUNSTJES VAN ONS GEHEUGEN 
Het was een gelukkig toeval dat Hennie Bouwhuis, onze jaargang-archivaris, het programma 

van het Kersttoneelstuk 1965 op onze alumni-website plaatste nadat ik webmaster Frits al de 

eerste versie van bovenstaande terugblik had toegezonden. Het kerststuk dat onze 

klasgenoten in 1965 opvoerden bleek DE ONTHEEMDEN  te heten -- overigens een heel 

toepasselijke titel  voor mijn verhaal. Zie:   https://www.postvakh3.nl/kerstmis%201965.pdf   

 

Door Hennies inzending bleek dat ik de foto van enkele klasgenoten (op de eerste pagina van 

dit verhaal) verkeerd had benoemd en in de verkeerde tijd had geplaatst.  Dat zette me aan 

het denken! Had ik mijn beleving van die trieste, eenzame Kerst 1965 dermate toegedekt of 

verdrongen dat ik er momenteel alleen luchthartig en feitelijk over kon vertellen? Greep die 

ervaring me misschien nog te veel aan? 

https://www.postvakh3.nl/kerstmis%201965.pdf
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Om een bevredigend antwoord op die vraag te vinden besloot ik mijn oude studiematerialen 

over de methodiek van  <Existentieel Biografisch Onderzoek (EBO)>vi uit 1995 weer eens in 

te zien. Ik volgde toentertijd die module van kwalitatief onderzoek in het kader van mijn 

afsluiting van mijn doctorale studie Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) 

in Utrecht.  

Bij toepassing van enkele EBO-technieken op de voorliggende ‘feiten-verwisseling’ bleek al 

ras hoe mijn geheugen me barmhartig parten speelde. Ik vermeld hier de essentie ervan:  

1. Emotie-oppoetsen:  

Ik had de eenzaamheids-ervaring van de Kerstvakantie ‘draaglijk’ gemaakt door deze 

op te fleuren met mijn herinnering aan de leuke rol die ik speelde in MAAR EEN 

MILJOEN onmiddellijk volgend op die nare kerstvakantie. Dat was een slinks, 

zelfbeschermend trucje van mijn geheugen. Immers, die toneelervaring betrof  het 

“feestelijke en kleurrijke schouwspel van een Oosterse stad…en de speelse, musical-

achtige sfeer van dit stuk waarin soms op lichte wijze heel ernstige zaken worden 

aangeroerd” -- Citaat te vinden in het Programmaboekje van genoemd toneelstuk, dat 

als dia 56 werd opgenomen in de Power Point Productie TERUGBLIK 62-67: 

https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf  

2. Handhaving essentiële periode & gebeurtenis-boodschap van weleer: 

Er was in 1965 een Kerstspel ter afsluiting van ons trimester. Die gebeurtenis (dat feit 

van een bepaalde periode) bleef gehandhaafd in mijn geheugen.  Maar ik was zelf niet 

actief betrokken bij dat toneelspel over ONTHEEMDEN. Als buitenstaander c.q. 

toeschouwer  was het wél mogelijk me te identificeren met de hoofdpersoon van dat 

toneelstuk, ene Tibor Madis.   

3. Vertekening in lijn met mijn toenmalige houding t.o.v. eigen leven:  

De overeenkomst tussen mijn eigen situatie en levenshouding enerzijds en het 

toneelstuk anderzijds is frappant. Ik citeer hier het programmaboekje dat Hennie 

Bouwhuis op onze alumni-website plaatste: “In de uitzichtloze wereld van een 

ontheemdenkamp is het Tibor Madis die ondanks alles zijn levensoptimisme weet te 

bewaren en die er in slaagt zijn lotgenoten op te beuren met zijn milde vriendelijkheid. 

Kortom: precies wat ik deed met mijn Afdeling Maatschappelijk Werk en hoe ikzelf in 

het leven stond! Zie: 

https://www.postvakh3.nl/kerstmis%201965.pdf  

 

Op de vraag waarom ik zo angstvallig voorkwam dat studiegenoten en anderen van mijn 

situatie op de hoogte kwamen, is het antwoord simpel: het was een taboe.  Veel persoonlijke 

(intermenselijke) zaken bleven onbesproken in die tijd.   

Volgens cultuurhistorici was die verzwijging van existentieel belangrijke zaken zelfs een kenmerkend 

aspect van het Nederlandse sociale leven in de periode voorafgaand aan de jaren 70. Zelfs in intieme 

relaties bleef (en blijft nog steeds) veel onbesproken en onbespreekbaar… 

i BIOGRAFISCH DIEPTE-INTERVIEW – deel 1: 
In deel 1 <zijn jeugd & jonge jaren 1945-1967> wordt beknopt uit de doeken gedaan dat ik al als kind de zorgende 
leiding van ons gezin op me nam omdat moeder door haar geestesziekte haar taken niet meer kon uitvoeren. Na 
mijn vertrek naar de kweekschool in Hilversum in september 1962  bleek al snel dat vader en drie nog thuis 

                                                      

https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf
https://www.postvakh3.nl/kerstmis%201965.pdf
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wonende broertjes de boel niet meer draaiende konden houden  -- ook niet met behulp van de draaiboekjes die 
ik voor allerlei huishoudelijke routines in een schoolschriftje had genoteerd.  Zie: 
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf 
 
ii VERSLAG VAN DE NOORWEGENREIS 1963  
De zomerreis duurde van 9 t/m 25 augustus 1963. Ome Toon had me gevraagd er iets over op papier te zetten…. 
Daarom verraste ik hem en alle andere deelnemers al twee weken later met een exemplaar van mijn -- op 
flinterdun geel doorslagpapier getikt --  relaas dat 34 pagina’s telde. Echter, ik had Wim Smeets toentertijd niet 
kunnen bereiken op zijn verblijfadres bij een oom in Zuidelijk Nederland. Hij kreeg daarom pas een paar jaar 
geleden zijn, inmiddels nog meer vergeelde, exemplaar aangereikt.  
Pas later begreep ik uit een uitlating van Frater Crispinus dat Ome Toon mijn Feitelijk & Gedetailleerd Reisverslag 
gebruikt had als een soort <verweer-op-voorhand> tegen geruchten dat hij, Anton Sweers “van het handje” 
zou zijn, en daarom jongelieden zou meenemen op vakantie… 
 
iii STUDIEBEURS VOOR DE KWEEEKSCHOOL 1962-1967 
Voor zover ik wist, waren mijn klasgenoten niet in het minst geïnteresseerd in de financiering van hun studie. 
Een enkele keer werd me duidelijk dat hun ouders dat soort zaken voor hen regelde of zelfs helemaal zelf hun 
verblijf in het Ludgerus-internaat betaalden. Ikzelf hield echter een scherp oogje op de financiën die de Staat 
der Nederlanden ter beschikking stelde in de vorm van een studiebeurs. Dit tot grote ergernis van frater Econoom 
en directeur frater Crispinus die er niet aan gewend waren de Heren Studenten inzage in hun financiën te geven. 
Wij waren tot ons 21e jaar ook niet eens ‘volwassen’ voor de wet! Dus ging ons dit soort zaken niets aan…. 
Maar ik pikte die zienswijze niet en wees de fraters erop dat ik al sinds mijn 12e jaar de gezinsfinanciën regelde. 
Zo werd me duidelijk dat ik gemiddeld zo’n Fl 4000 per jaar kreeg van de Staat. In termen van de huidige 
koopkracht is dat € 9 967 per jaar; dus ruim 830 euro per maand.  
  
iv GOTTA GET AWAY.. 
Dit is één van de nummers van het album dat de Rolling Stones eind 1965 uitbrachten en maakt deel uit van het 
LP-album December's children (and everybody's) . Het grootste deel van de nummers is geschreven door Mick 
Jagger en Keith Richards. Het album kwam op de vierde plaats te staan in de Amerikaanse albumhitlijst en 
behaalde een gouden plaat. Enkele nummers spraken me toentertijd, in de Kerstvakantie van 1965, bijzonder 
aan. Met name gold dat voor de nummers 8 t/m 10 . Ze vertolkten mijn eigen gemoedstoestand van die tijd, 
denk ik nu: 

8.   I'm Free – 2:23 min 

9.   As Tears Go by -- 2.45 min 

10. Gotta Get Away -- 2.07 min  

  
v RADIO EN TV IN DE JAREN 60 
Televisie-kijken kon op ons Internaat nadat de verplichte avondstudie was afgelopen. Wie uiteindelijk bepaalde 
wat er dan gekeken kon worden op Nederland 1 of 2 is me nooit duidelijk geworden. 
Voor goede gedocumenteerde overzichten van de TV-ontwikkeling in ons land, is er veel te vinden op internet.   
  
vi EXISTENTIEEL BIOGRAFISCH ONDERZOEK 
Het module-methodiek boek waaraan ik refereer is van de hand van de coördinator van het doctoraal onderdeel 
<Existentieel Biografisch Onderzoek> D3 t/m D 5 1995-1996 : Brouwer, Ina. UvH: augustus 1995, 3e herziene druk 
233 pagina’s. Het werkstuk dat ik toen produceerde is heel toepasselijk voor het Naschrift bij deze bijdrage voro 
Postvakh3. Het heet <DOOR DE BOMEN….HET BOS WEER ZIEN> (UvH, november 1995, 40p plus bijlagen)  
Ik was het vergeten, maar ik kreeg nu de feiten weer onder mijn neus: 
Op het existentiële diagram is o.m. te zien dat ik in de periode eind 1964-begin 1966 inderdaad in een 
emotionele  bestaanscrisis verkeerde  en mijn diepste emoties in relationele situaties niet kenbaar maakte, maar 
deze naar de achtergrond ‘verdrong’ -- vooral in de vorm van uitblinkende intellectuele prestaties en tentamen 
discussies met docent - directeur Meinardus. Bovendien door opvallend, leidinggevend gedrag in de Organisatie 
van de door mij toen opgerichte Afdeling Maatschappelijk Werk. In de diapresentatie voor de Eerste Grote 
Reunie (2009) van onze Ludger-Jaargang 1962-1967 is daarvan materiaal opgenomen.  
Zie o.m. dia 65 van DE Power Point Productie en DVD die iedere deelnemer kreeg uitgereikt: TERUGBLIK 62-67, 
https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf  
 

https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jagger/Richards
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jagger/Richards
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud_(muziek)
https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf

