
1 
 

 reminiscentie en de Liefde als Toetssteen van ons geleefde leven       

deel vier van de biografische senioren-serie <Onze Levenscycli: Life goes on in circlesi> 

  naar aanleiding van een betoverend sprookje verteld door een oude hartsvriendin in New York  

woensdag 4 april ii 2018  

Gerard B.Kosse 
 

VROEGERE VRIENDEN DUIKEN WEER OP 
In Deel Twee van deze biografische miniserie kwam het al naar voren: In deze periode van ons 

Seniorenbestaan duiken bij de meesten van ons ineens weer oude vrienden op die we sinds onze 

jeugdige volwassenheid al lang uit het oog waren  verloren. Ik denk dat dit samen hangt met het 

gegeven dat die leeftijdsgenoten -- net zoals wijzelf --  in deze levensfase vaak terugdenken aan 

het eigen verleden. Reminiscentie is dan ook een ons typerende bezigheid! 

We maken min of meer dezelfde dingen mee, kijken in foto-albums waarin vroegere klasgenoten 

voorkomen, zijn lid van alumni-achtige organisaties en volgen de ontwikkeling van ons nageslacht 

-- allemaal zaken die ons herhaaldelijk doen herinneren aan iets overeenkomstigs uit ons eigen 

verleden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we oude vrienden weer treffen. Zeker niet in 

deze tijd omdat we met behulp van Internet nagenoeg iedereen kunnen opsporen. 

 

OOK WEER TIJD VOOR OUDE HOBBIES  

Onze vriendenkring was en is nog steeds verspreid over de hele 

wereld. Dat zie je vaak bij stellen waarvan de ene partner -- zoals in 

het geval van mijn vroegere geliefde Bob Turnier en mijn huidige 

echtgenoot Yves Edgard -- uit het Franstalige Caribische Gebied komt. 

Dan reis je automatisch heel veel op en neer en kom je veel mensen 

uit andere culturen tegen. Bovendien bracht mijn vroegere werk in 

het wetenschappelijk onderzoek en in mijn consultancies voor Minst 

Ontwikkelde (vooral Afrikaanse) landen met zich mee dat ik meer 

buitenlandse dan Nederlandse vrienden en kennissen had.  

Met veel van die ver wonende lieden hielden mijn vriend en ik altijd  

speels contact -- onder meer door elkaar essays toe te sturen en 

elkaar allerlei ludieke, idiote en komische opdrachten uit te laten 

voeren waarover dan weer gerapporteerd moest worden. Het werd 

een echte hobbie!  

 

Ik merk dat ik haast ongemerkt die oude gewoonte weer ter hand 

nam toen vroegere vrienden weer op mijn levenspad kwamen. Onze  

Paasopdracht-2018 aan Debbie Horwitz in New York is daar een  

voorbeeld van. Het heeft te maken met het Roze Paasei dat op de 

hier afgebeelde foto nog bij ons thuis aanwezig was. Haar Verslag 

kreeg de vorm van een betoverend sprookje over haar reminiscentie. 

Dus over haar ervaringen tijdens de uitvoering ervan. Ik heb het vertaald. Debbies herkenbare 

verhaal  begint op de volgende bladzijde.  
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DE JAARLIJKSE CENTRAL PARK JACHT: SPEURTOCHT NAAR  

HET MAGISCHE GAY PAASEI 2018 
New York, Easter Sunday 1 April 2018 

Debbie Horwitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn vrienden Gerard en Yves hadden me dit jaar de nobele missie toevertrouwd om het Roze Gay 

Paasei op te sporen dat zich in de vroege Paasochtend op miraculeuze wijze vanuit hun 

appartement in Amsterdam had verplaatst naar het New Yorkse Central Park bij mij in de buurt. Ze 

vertelden erbij dat die speciale opdracht mij veel genoegen zou doen en me aan het lachen zou 

maken. Maar terugkijkend op die zoektocht, denk ik dat ze toen al wisten welke magische 

uitwerking dat Ei op me zou hebben, en dat ik er zelfs door zou worden getransformeerd. 

 

Het lezen van hun missive bracht me onbedaarlijk aan het schaterlachen. Die brede lach lag als 

bevroren op mijn gezicht terwijl ik genietend zat te nippen van de ochtendkoffie in mijn favoriete 

Koffietentje op steenworp afstand van het Central Park. Ik vertelde daar een paar koffievrienden 

over mijn paasmissie en bracht Jackie, een van mijn naaste, levenslange vrienden ook per sms op 

de hoogte. Ze hadden allemaal schik in het idee en begonnen dan ook te lachen en te grinniken -- 

net zoals ook ik had gedaan. 

 

Na de koffie wandelde ik op mijn gemak naar Fifth Avenue en kwam bij de parkingang met het 

indrukwekkend standbeeld van veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Het verbeeldde symbolisch 

dat die nobele strijders hun leven gaven tijdens de Grote Oorlog in de hoop daarmee een nieuw en 

beter leven voor ons allen te bewerkstelligen.  En ik zag ook de overeenkomst met de uittocht van 

de Joden uit hun Egyptische slavernij. Onwillekeurig moest ik daarbij denken aan Jezus  die ook zijn 

leven opofferde om ons van een nieuw en beter leven te verzekeren. En ik bedacht dat een Ei dat 

nieuwe leven ook symboliseert.  

 

Inderdaad --  zo dacht ik bij mezelf -- een Ei is een bijzonder transformatie-symbool. Het is de 

perfecte metafoor van een puur en nieuw leven: een leven zonder vooroordelen, zonder 

In opdracht van Gerard & Yves verstopt de Paashaas ook het Magische Ei in Central Park 
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discriminatie; een leven waarin alle mensen worden gerespecteerd ongeacht wie ze zijn en van wie 

ze houden.  

Dus ging ik het nog wat winters uitziende Park binnen met 

een glimlach op mijn gezicht en een missie in mijn hart. Ik 

zag in de verte twee jonge vrienden in een geanimeerd 

gesprek. Overal hing de geur van bomen en van jonge 

bloesems die zich aarzelend openden. Mijn ogen werden 

wazig van ontroering. Onwillekeurig werd ik teruggevoerd 

in de tijd en zag ik mijn bijzondere, Haïtiaanse jeugdvriend 

en spirituele  broer Bob Turnier weer voor me: lang geleden 

in ditzelfde park, samen in een diepgaand gesprek 

verwikkeld tijdens het instuderen van teksten van een scène 

uit het toneelstuk <The Lady from Lakspur Lotion> van 

Tennessee Williams. Het was het jaar dat Bobby verliefd 

werd op Gerard tijdens zijn zomerreis door Europa…  

 

Nog steeds met omfloerste ogen, schoot er daarna een 

andere herinnering door mijn hoofd. Ik zag mezelf bovenop 

een afgelegen rots in het Park zitten: naast mijn eerste 

echtgenoot Clarkie. En ik voelde de hete zomerzon weer 

schijnen op mijn gezicht. Ook voelde ik weer de hitte van de 

passie die op en neer schoot langs mijn ruggengraat. Het 

was mijn herbeleefde herinnering aan de jeugdige 

hartstocht van mijn allereerste liefde…  

 

Daarna wandelde in verder het park in; nog steeds ontroerd, gevangen in dezelfde wazige 

dagdromen over vroeger. En plotseling zag ik mezelf, samen met mijn tweede echtgenoot, rode 

aardbeien met slagroom eten in de Palmentuin van het luxueuze Plaza Hotel aan de Zuidkant van 

het park. We waren smoorverliefd. Het was een innige liefde die ontsproten was aan ons 

aanhoudend plezier en lachen met elkaar. Hij vroeg me toen ten huwelijk in die prachtige, met 

bloesemgeur gevulde Palmentuin tegenover het park.  

 

Opeens drong het tot me door dat het nu mijn tijd was om het Park te verlaten. Ik liep de ingang 

uit waar ik het Park was binnengegaan en keek nog eens achterom naar het standbeeld. Op de 

sokkel ervan zag ik toen een groot Roze Ei liggen flonkeren. Hoe had ik daar over heen kunnen zien? 

Waarom had ik die schittering niet eerder opgemerkt?  Ik was immers het Park binnen gekomen 

met het expliciete doel om juist dát Ei te vinden… 

 

In een flits drong het daarna tot mij door: Ik had het Ei pas kunnen vinden na  mijn wandeling door 

het Park -- door dat Park vol met herinneringen aan hen die ik lief had gehad en die van mij hadden  

gehouden. 

 

Als in een droom staarde ik een tijdje  naar het Ei en zag ik het plotseling voor mijn ogen verdwijnen. 

Waar was het gebleven? 
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Later in de middag kreeg ik een telefoontje van mijn lieve vriendin Jackie. Het Roze Ei 

was op wonderbaarlijke wijze verschenen in haar appartement in Florida! Ze had het 

met blijdschap verwelkomd. Het was daar naar toe gekomen om ook op haar een 

betoverende invloed uit te oefenen.  

 

Gerard en Yves hadden de magie van dat homoseksuele ei ervaren -- en nu kenden ik 

en Jackie  die ook.  

 

===//== 

 

DE ROL VAN DE LIEFDE IN REMINISCENTIE 

Ik heb er geen literatuur over kunnen vinden. Maar het treft me in bovenstaand verhaal van Debbie 

dat haar herinneringen vooral teruggaan naar momenten waarop de liefde een belangrijke rol 

speelde in haar leven. Het concrete park waarin ze op Paasdag rondliep maakt die herinneringen 

weer levendig wakker. Haar geest werkte als het ware ‘in circles’ door steeds weer opnieuw van 

het heden terug te komen op haar doorleefde verleden.  

 

Tijdens mijn vrijwilligerswerk als een soort ‘buddy’ van bepaalde terminale patiënten een paar jaar 

geleden, trof het me ook dat onze gesprekken zo vaak over de liefde gingen. Vooral hetero-mannen 

vroegen zich af of ze hun vrouw en kinderen wel genoeg liefde hadden geschonken. Voor hen bleek 

die vraag vaak de toetssteen van  hun ‘levenssucces’ te zijn. Ze bleken het te gebruiken als een 

soort maatstaf voor de zin en het resultaat van hun eigen geleefde leven  en bleken al pratende 

steeds minder geïnteresseerd in mijn mening of die van anderen daarover. Gelukkig maar. Immers, 

die levensvraag kan alleen maar door desbetreffende stervende persoon zelf naar tevredenheid 

worden beantwoord. Pas als de uitkomst van hun prangende evaluatievraag uiteindelijk positief 

uitviel, werden deze mannen opmerkelijk rustig en vredig…  

 

Terminale vrouwen en gays daarentegen putten meestal veel meer tevredenheid en rust uit hun 

weer opnieuw doorleefde herinneringen aan de concrete liefdevolle momenten die ze samen met 

hun echtgenoot, hun kinderen, vrijers en anderen hadden beleefd. De vraag of ze “genoeg” liefde 

kregen, deed zich bijna nooit voor. Wél bleken vrouwen en gays erg gespitst op de vraag  hoe intens  

ze vroeger door de liefde werden geraakt en gestimuleerd om zichzelf  te zijn -- veelal los van de 

opvallend vele zelfopofferingen en tegenslagen die ze moesten incasseren.  

 

ESSENTIE 
Er is natuurlijk heel veel meer te zeggen over de zojuist aangesneden rol van de liefde in 

reminiscentie. Echter ik laat het hierbij en nodig de lezers uit er hun eigen zegje over te doen. Wel 

wil ik nog herinneren aan wat onze vroegere Handenarbeid-docent Frater Hilarius concludeerde 

over de essentie & inzet van ons menselijk leven -- en dus over onze evaluatieve herinneringen 

daaraan: 
“Hij (de historische Jezus) zocht naar de zin van het (zijn) leven en vond die in de volle overgave aan elkaar. 

Nee, geen verrijzenis, geen Hemelvaart, geen Pinksteren, alleen maar die alles- en allen-omvattende liefde. 

Ja, daar heb ik alles, mijn hele leven voor over. En in die totale overgave aan elkaar is er geen ‘IK’ meer en 

ook geen ‘JIJ’. Daar is alleen maar die wonderlijke saamhorigheid: de LIEFDE.”iii 
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NOTEN 
 
i LIFE GOES ON IN CIRCLES 
Dit is de titel van een song uit 1974 van de Jamaicaanse reggae zanger Dennis Brown. Veel Babyboomers zullen zich 
hem en zijn liederen uit de jaren zeventig ongetwijfeld herinneren. Je kunt het genoemde plaatje hier beluisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=gePkU1SRU2M  
 
ii 4 april 2018: VERJAARDAG VAN KWAN YIN, DE GODIN VAN GENADE & VIERING VAN HET JOODSE PESACH  
Deze datum is zeer toepasselijk voor deze bijdrage die de vraag aanstipt hoe we de Liefdesgelofte in ons leven hebben waargemaakt 
en ons hebben bevrijd van de slavernij die egocentrisme heet. KWAN YIN is de meest algemeen vereerde en meest populaire 
boeddhistische bodhisattva in China. Ze is vaak gekleed in een wit gewaad en wordt ook wel 'de bodhisattva die alles op de wereld 
ziet' of 'Godin van de Genade' genoemd. Men gelooft dat zij zich overal vertoont onder het volk, in verschillende gedaanten. Op 
haar verjaardag lossen mensen hun gelofte in, doen boete of bidden om voorspoed. De verjaardag van Kwan Yin' wordt gevierd op 
de 19e dag van de tweede Chinese maanmaand, maar wordt ook wel gevierd op de 19e dag van de zesde maand. 
PESACH is het Joods Paasfeest of Feest van de ongedesemde broden. Het is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de 
geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit de Egyptische slavernij wordt herdacht. 
 
iii  ROL VAN DE LIEFDE IN ONS LEVEN 
Zie het Postvakh3-artikel <Bij het Platinajubileum van Frater Hilarius>, 2016: https://www.postvakh3.nl/hilarius.pdf   
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