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Deel 1 van de mini-serie <Steeds anders op reis>    

Amsterdam, 23 mei 2018 

Gerard B. Kosse  

Ludgerjaargang 1962-1967  

 

 

Een dezer dagen stort Vadertje Staat weer via zijn AOW-machinerie een beetje vakantiegeld op de  

bankrekening van gepensioneerden zoals ik. Het ABP-pensioenfonds waarbij de meeste voor-

malige Ludgerianen zijn aangesloten, doet daar niet aan mee. Over de besteding van die AOW-

vakantie-uitkering merkten de dagbladen deze week op dat “steeds meer mensen kiezen voor een 

vakantie, in plaats van te sparen of (hypotheek en andere leningen) af te lossen”.  Dat geldt ook 

voor ons. Immers, wij Ludgerianen zijn frequent op reis, zo blijkt uit de leesstatistieken van trouwe 

bezoekers aan onze alumniwebsite Postvakh3.nl . Het zit er dus dik in dat er weer heel wat 

uitstapjes zitten aan te komen. Vandaar dat het me een leuk en informatief idee lijkt om wat meer 

aandacht te besteden aan ons aller reisgedrag. Ik geef de aftrap met deze miniserie…en hoop dat 

veel reisverhalen van andere Ludgerianen zullen volgen! 

Recentelijk, bij terugkomst van ons bezoek aan het zozeer door mijn echtgenoot geliefde Valencia, 

merkte hij op dat onze manier van reizen & de beleving ervan  zo 

sterk veranderd waren door het gebruik van onze smartphones. 

En Yves heeft gelijk: de uitgebreide computer-mogelijkheden van 

zo’n mobiel telefoontje hebben ons 4e bezoek aan de ‘Stad-met-

Twee-Gezichten’ drastisch veranderd. We lazen bijvoorbeeld veel 

meer achtergrondverhaaltjes van alles wat we zagen en mee-

maakten dan vroeger mogelijk was. Dat was een intellectuele 

verrijking!  

 

We hoefden ook nooit de weg te vragen, want de Google Maps en 

zijn Routeplanner in ons handcomputertje hielden ons steeds op 

koers. Dat was dus minder gezoek en kaartlees-gedoe dan 

vroeger. Vooral voor mensen die niet zo goed met geografische 

kaarten kunnen omgaan, levert de smartphone dus meer gemak 

en efficiënter gebruik van de schaarse vakantietijd.  

Maar de vraag rijst of dit een verbetering en onverdeeld genoegen 

inhoudt…. 
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Yves en ik realiseerden ons namelijk ook dat we tijdens dit bezoek aan Valencia nauwelijks echte, 

wat diepgaandere gesprekken hadden gevoerd met de ‘inboorlingen’ of samen met hen iets 

hadden ondernomen. We hadden klaarblijkelijk het (misleidende) gevoel dat we voldoende 

informatie en beleving verkregen m.b.v. onze Samsungmobieltjes. Sociaal bekeken, leidde het 

veelvuldige gebruik van die apparaatjes dus tot een verarming van onze sociale beleving van deze 

boeiende stad met zijn rijke geschiedenis, creatieve geesten, uitbundige feesten, gepassioneerde 

muziek en fascinerende architectuur- contrasten. We bleven steken in de rol en beleving van een 

‘doorsnee-toerist’ die veel vluchtige impressies ondergaat en deze snel weer vergeet. Dus te 

typeren als een bezoeker die gedurende zo’n zesdaagse ‘city-trip’ geniet van de lokale keuken & 

drankjes, en die misschien ook nog een paar musea of iets dergelijks aandoet. Kortom: iemand die 

erop gericht is om een ontspannende, vrijblijvende vakantie te beleven zodat dat hij ‘even uit de 

sleur’ van het Hollandse dagelijks leven geraakt.   

 

En dat vind ik merkwaardig en opmerkenswaardig omdat ik me nu pas realiseer dat ik mijn hele 

leven weliswaar enorm vaak en langdurig op reis ben geweest, maar bijna nooit als toerist. Ook 

niet toen ik als jongeman van 25 jaar in 1971 -- samen met mijn eerste geliefde, Bob Turnier -- mijn 

Eerste Grote Reisi maakte door alle Europese landen die Bobs Haïtiaanse paspoort voldoende 

vonden om hem toe te laten. Die reis van bijna drie maanden heeft -- zo realiseerde ik me veel 

later -- de toon gezet voor mijn reisgedrag gedurende de rest van mijn leven. Op bladzijde 5 

hieronder begint een jeugdig voorbeeld van onze persoonlijk doorleefde cultuurreizen.  

 

  

Dat vakantiegeld je tegenwoordig 

vleugels geeft --zoals De Telegraaf 

gisteren breeduit kopte-- vinden wij  

heel gewoon. Maar toen mijn eigen 

internationale reisgedrag in 1971 een 

aanvang nam, was vliegen nog maar 

voor heel weinigii mensen weggelegd.  

En dat gold heel in het bijzonder voor 

intercontinentale vluchten --- reisjes 

waarvan ik er in het najaar van 1971 al 

6 maakte naar New York. Slechts 5 

miljoen Schiphol-passagiers kenden in 

die tijd überhaupt  de toen nog geldende ‘glamour en glorie’ van het vliegen. In het boek Gouden 

Jaren iii  wordt dat licht verteerbaar uit de doeken gedaan. Dat geldt trouwens  ook voor alle andere 

veranderingen in het dagelijks leven van onze generatie Baby Boomers gedurende de afgelopen 70 

jaar. Dat boek staat dan ook vol met herkenbare zaken uit ons eigen verleden. Een eye-opener! 
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Terugkijkend besef ik dat mijn meeste vluchten altijd zeer comfortabel waren. Samenhangend met 

mijn werk en positie kon ik namelijk genieten van wat nu 1e en business class wordt genoemd. 

Maar het woord ‘genieten’ moet wel met een korreltje zout worden genomen. Immers, de reistijd 

werd meestal besteed aan  studieus leeswerk en schriftelijke voorbereiding van werkbesprekingen 

en lezingen die onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming van start gingen. 

 

 

De vervoersmiddelen waarvan ik tijdens mijn reizen gebruik maakte, waren op zich niet zo veel 

anders dan die van andere Nederlanders. Ik maakte echter-- vaak noodgedwongen -- wel vaker 

dan anderen gebruik van uiteenlopende vervoermiddelen zoals als 4-wheeldrives, jeeps, paarden, 

kleine propeller jets, boten, lijn- & privéschepen, en de onvermijdelijke limousines-met-chauffeur. 

Die verscheidenheid aan vervoersmiddelen hield verband met het feit dat die reizen veelal plaats 

vonden binnen het kader van mijn werkzaamheden. Dat begon al met het voorbereiden van 

internationale Congressen toen ik nog als Senior Executive werkzaam was binnen het 

wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek en op zoek ging naar specifieke deskundigheid binnen 

diverse wetenschappelijke disciplines. Acute maatschappelijke problemen vormden dan de 

aanleiding tot mijn internationale speurtochten. 

Een goed voorbeeld daarvan  is de 

schrijnende jeugdwerkloosheid in de 

jaren ’80. Mijn werkgever SVO stelde zich 

toen als taak de raakvlakken tussen 

Onderwijs, Arbeidsmarkt, en Nationaal 

Overheidsbeleid optimaal te begrijpen 

via onderzoek en de entree van jongeren 

op de nationale arbeidsmarkt te helpen 

vergemakkelijkeniv.  

 

Tijdens zulke reizen had ik uiteraard veel 

en intensief contact met de lokale 

bevolking. Mijn Postvakh3-bijdrage 

<Stanley..en minnaars in mijn leven> v 

laat zien dat zulk contact ook wel eens 

héél diep ging -- smile. Maar de diepgang 

en betrokkenheid waarop ik doel geldt 

vooral voor de <niet-slippertjes>! Ook 

daarover vertel ik later meer. 

Vooral als Consultant in de Derde Wereld 

en in relatie tot mijn Privé-projecten voor 

armlastige boeren in Haiti en talentvolle 
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jonge kunstenaars in dat land en in Uganda, moest ik vaak en veel reizen en maakte ik daarbij van 

de meest uiteenlopende vervoermiddelen gebruik. Van mijn levenslange wens eens <per camper> 

een continent te bereizen is echter nooit iets terecht gekomen. Al na een paar dagen als toerist 

rondtoeren en wonen in zo’n comfortabel <huis op wielen> vond mijn partner het in 1985 

welletjes, en kwam er daarna nooit meer iets van. Hij gaf overduidelijk de voorkeur aan wat hij 

heel toepasselijk participatief reizen noemde. Daarmee bedoelde hij vooral dat we tijdens een 

buitenlandse reis deel namen aan de (dagelijkse) activiteiten van de bezochte doelgroep en zo 

nauw betrokken waren bij hun leven -- en vice versa.   

 

Het barst tegenwoordig van de soorten reizen die je kunt ondernemen. De volgende 7 

aanduidingen komen heel veel voor in de brochures en websites van reisbemiddelaars: 

A. Cultuurreizen -- al dan niet op maat gemaakte kennismaking met andere cultuuruitingen 

B. Studie- , Onderzoeks- en Congresreizen -- dus vooral binnen wetenschappelijke context  

C. Werk- en zakenreizen waarbij het vooral om < meer poen> gaat 

D. Therapeutische reizen -- fysiek of mentaal 

E. Bedevaarten en andere uitstapjes naar spiritueel significante plaatsen 

F. Hulpreizen -- reizen die tevens een paar weken arbeid op een (veelal exotische) 

bestemming inhouden, en zo een bijdrage leveren aan een <goed (ontwikkelings-)doel>    

G. Vakantiereizen in allerlei soorten en maten -- zuip- en neukvakanties daarbij inbegrepen. 

H. En zo voort… 

Een heel speciale combinatie van de reistypes  B+G 

duid ik gemakshalve aan als studieuze interesse-

reis, of studieuze thema-reis. Een briljant voorbeeld 

daarvan zijn de genietende, en intieme vakantie-

reizen die een sinds januari 1972 bevriend 

echtpaar, Rob van Brunschot en zijn Franse 

echtgenote Anie-Claude, elke zomer maken. De 

weerslag van hun sensitieve en onderzoekende, 

lange vakantiereizen per kampeerwagen is het 

hiernaast afgebeelde boekvi dat begint met een mij 

bijzonder aansprekende, en ontroerende opdracht 

aan hun kleindochter: <Voor onze kleindochter 

Julia, in de hoop dat ook in haar wereld toekomstige 

ontwikkelingen de voorwaarden zullen scheppen 

voor een goed leven>   

 

Al lezend in dit persoonlijke ‘reisverslag’ ontmoet je 

bovendien twee generatie-genoten die hun eigen, 
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individuele keuzes en opstelling in het leven laten blijken in de manier waarop zij de door hen 

gekozen 70 (!) interessante onderwerpen bespreken en vergelijkend aan bod laten komen.  Een 

aanrader voor elke Babyboomer. Immers, onze generatie is uitermate <felix> = zéér bevoorrecht!  

 

Tijdens mijn vele reizen heb ik altijd de gewoonte gehad om per reis aantekeningen te maken in 

wat ik mijn RODE BOEKJES noemde. Mijn benaming van die dikke, goedkope Chinese 

notitieboekjes is ontleend aan hun solide rode kaft. Bovendien refereert die kleur ook aan de <rode 

oortjes> die sommige lezers konden krijgen als zij bepaalde biografische passages onder ogen 

zouden krijgen.…  Maar die kans achtte ik klein omdat ik ook altijd allerlei notities maakte over 

uitgaven, project-ideeën, overpeinzingen, geheugensteuntjes, taken en al dan niet mij 

verwarrende gevoelens, observaties en uitlatingen van de mensen om me heen. In die chaos van 

krabbels in minstens vier verschillende talen zouden een paar sexy opmerkingen niet zo gauw 

opvallen --  dacht ik altijd…. 

 

De inhoud van mijn Rode Boekjes is me vaak van pas gekomen. Ook en vooral bij het schrijven 

van de biografievii van mijn eerste partner, Bob Turnier. Eén reisverhaaltje daaruit heb ik in een 

eerdere bijdrage aan onze alumni-website al eens gepubliceerd om aan te geven hoe een diep 

doorvoelde gebeurtenis een ommekeer in ons leven teweeg bracht. Ik doel op het verslag van het 

uitstapje dat ik tijdens een bezoek aan de Haïtiaanse familie van mijn partner organiseerde om Bob 

kennis te laten maken met Carrefour, één van de schrijnendste sloppenwijken van onze wereld… 

Lees daarvoor het verhaaltje <Met een lach en een traan>. Je vindt het in mijn bijdrage met de titel 

<De verrassing van een Ommekeer in ons leven>viii   

met een gay accent uit 1971 is AIDA’S UITSTAPJE.  

Hier is de korte tekst ervan; zonder foto’s. Het verhaaltje staat op blz 133-136 van Bobs Biografie:  

 

"Het was weldra dinsdag 3 augustus 1971. Een verzengend hete dag liep ten einde. Zelfs Bobby had 

er last van. Die hitte nam echter snel af toen de zon weg zakte achter de rijen hoge cypressen en 

eeuwen oude muren van de toneeldecors van de terme Di Caracalla in het antieke Rome. 

 

Opgewonden trok Bobby zijn vriend Gerard aan de hand mee, alsof hij precies wist waar de niet 

genummerde plaatsen van 'Settore B' zich bevonden. En dat was ook het geval. Bob had tijdens zijn 

Colleges over de Geschiedenis van het Europese Theater de plattegrond van Europa's grootste en 

oudste open-lucht-theater vele malen bestudeerd en herkende als het ware de juiste weg naar de 

goedkope rangen van Sectie B.  Bobby vertelde erbij hoe in dit gedeelte van het voormalige badhuis 

vele poedelnaakte romeinen de liefde bedreven met schone jongelingen in de beslotenheid van een 
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van de 1600 privé- ruimtes. En ook dat je er kon wandelen, lezen, studeren en sporten in een soort 

fitness ruimte die uit het jaar 270 stamde. 

 

Die middag hadden Bob en Gerard al heel vroeg, nog voor de aanvang van de siësta, twee kaartjes 

gekocht. Bobby's ervaring met dit soort zaken in de wereldstad New York stond er garant voor dat 

ze een goede plaats zouden bemachtigen. En inderdaad, slechts 391 mensen bleken hen die middag 

voor te zijn geweest. De rest van de 10.000 toeschouwers stond 's avonds uren lang in de rij voordat 

ze een kaartje konden kopen voor Verdi's Opera Aïda'. 

 

'Al sinds 1937 wordt in deze antieke sauna-ruïne een zomer-opera-seizoen gehouden', had Bobby 

uitgelegd toen hij, voorbijgaand aan hun precaire financiele situatie, Gerard overhaalde om tickets 

voor de voorstelling van Aïda te kopen. Het was honderd jaar geleden dat dit meesterwerk van 

Verdi in Egypte in première ging. Dus zouden de Italianen er vast iets bijzonders van maken! En 

Bobby legde aan zijn verliefd toeluisterende Gerard uit dat Giuseppe Verdi een geniale componist 

was geweest die de glamour van de Franse Grand Opera wist te combineren met finesse en tere, 

individuele lyriek. Aïda was daar het bewijs van. Maar ook was Verdi een slimme vos die voor dit 

meesterwerk een vorstelijk honorarium van 150.000 Franse Franken in goud had opgestreken, 

terwijl andere beroemde collegae bijna letterlijk dood gingen van de honger. 'Verdi had een goed 

oog voor menselijke motieven en wist uit andermans zwakheden zijn slaatje te slaan', lichtte Bobby 

toe. Het was namelijk zo dat Ismail Pascha, de Khedive (onderkoning) van Egypte stapelgek was op 

Europa en Europese cultuur. In dat opzicht leek de man op de Haïtianen die Bobby kende. Die 

onderkoning wilde koste wat het kost een diepe indruk maken op Europese vorsten, zoals de 

Oostenrijkse keizer Franz Jozeph I en Napoleon III. En dat lukte. Ze kwamen zelf of stuurden hun 

echtgenotes naar het feestje dat de Khedive aanrichtte ter gelegenheid van de inauguratie van het 

nieuwe Italiaanse operahuis dat hij in Cairo had laten bouwen. Maar het 'gelegenheidsstuk' dat de 

Khedive als klap op de vuurpijl wilde laten schrijven, liet nog twee jaar op zich wachten, tot eind 

1871. Het bleek niet zo simpel om de juiste componist te vinden. Giuseppe Verdi begreep haarfijn 

hoe de vork in de steel zat bij de Khedive en maakte gepast misbruik van 's mans ongeduld! Hij 

kreeg volledig de vrije hand en liet zijn stuk spelen in Egypte - in Memphis en Thebe - onder de 24ste 

dynastie van de Farao's - een setting die in het Europa van toen alom bewonderd werd en die veel 

romantische gespreksstof opleverde. 

 

Bobby wist met deze en andere details Gerards blijvende belangstelling voor opera te wekken. Zo'n 

voorstelling werd meer dan een kunstuiting. Het kreeg vlees en bloed. Het werd een levend iets. 

Temeer ook omdat Bobby veel plots en teksten uit zijn hoofd kende en de gewoonte had om in 

eigentijdse bewoordingen te attenderen op gevoelens, motieven en situaties op het toneel, daar 

commentaar op te geven en bijzondere passages aan te kondigen. Dat alles ging niet altijd even 

zachtjes! Bobby had bijna nooit in de gaten dat zijn 'gefluister' soms vijf rijen dik te verstaan was. 

Zijn slechte linker oor was daar debet aan. Gerard kreeg er die avond in Rome al meteen een 

voorproefje van toen Bob in het begin van de tweede akte de lieftallige Aïda op luide toon 
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waarschuwde voor Amneris: 'that hypocrite and jealous bitch!' Ook kondigde Bobby blij aan dat er 

nu een fantastische triomftocht zou volgen 'with elephants and dozens of horses!' En inderdaad, op 

het meer dan 50 meter brede toneel verscheen even later de spectaculaire zegestoet van Ramades, 

ingeleid door de schetterende klanken van gigantische Thebaanse trompetten die ook de 

protesterende en 'sssstt' roepende toeschouwers rondom Bobby overstemden. 

 

Gerard zou dit alles nooit meer vergeten. Langzaam groeide er bij hem respect voor Bobby's intuïtief 

aanvoelen van menselijke beweegredenen en zijn haarscherpe inschatting van andermans 

karakter. Echter, in de zomer van 1971 was Gerard nog niet zover dat hij zijn meerdere openlijk 

erkende. Hij stribbelde tegen en bestreed Bobs betere inzichten in menselijke zielenroerselen. Hijzelf 

studeerde immers psychologie en zou dus de 'expert' moeten zijn…?!” 

 

EN, BESTE LEZER:  STUUR JIJ OOK EENS EEN REISVERHAALTJE NAAR ONS POSTVAKH3.NL??? 

gk 

  

 

 

 

EINDNOTEN 
 
 
i OUR EUROPE JOURNEY 1971:  EEN THEMATISCH AANGESTUURDE & INGEVULDE ONTDEKKINGSREIS 
Drie king-size (inmiddels gedigitaliseerde) Foto & Knipsel-Albums doen verslag van onze, bijna drie maanden durende 
reis die vooral werd ingevuld vanuit Bobs universitaire studie op het gebied van DRAMA  en ander vormen van Theater 
en Cinema. En natuurlijk ook een reis die heel in het bijzonder gericht was op verkenningen van het vaak nog illegale 
GAY LIFE in de bezochte landen. Dergelijke THEMATISCH AANGESTUURDE EN INGEKLEURDE REIZEN blijken in onze 
vriendenkring van leeftijdgenoten opvallend vaak aan de orde te zijn. In de loop van deze mini-serie zal hier verder  op 
ingegaan worden. Desbetreffende gedigitaliseerde albums zijn gratis te verkrijgen bij de auteur van deze bijdrage.    
 
ii STUDAIR: VLIEGVAKANTIES TOEGANKELIJK MAKEN VOOR DE WERKENDE JEUGD IN DE JAREN 1960 EN 1970 
Omdat GOEDKOPE trein- en vliegvakanties nog niet bestonden voor de werkende jeugd, namen mede-student Floor 
Huygens en ik in 1969 het initiatief om STUDAIR op te richten voor alle jongeren. Dit tot groot ongenoegen van het 
Studentenreisbureau NBBS dat toen nog als monopolist de universitaire reismarkt bediende. Sinds haar oprichting in 
1927 bleef het toen nog sterk elitair gekleurde reisbureau denken dat alleen universitaire  jongeren mentaal en 
anderszins gediend waren met verre, betaalbare buitenlandse  reizen. Met succes maakten we daar een eind aan. 
Studair werd een non-profit instelling. Alle winst werd besteed aan werk-studiebeurzen voor buitenlandse studenten 
die om welke reden dan ook niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor een studiebeurs. Mijn Haïtiaanse 
geliefde, Bob Turnier, heeft er ook nog een tijdje part-time gewerkt. Bovendien werd een deel van de alsmaar 
groeiende winst besteed aan het ontwikkelen van reisdocumentatie en communicatie-hulpmiddelen voor de 
jeugdigen die niet of nauwelijks een buitenlandse taal beheersten. 
Begin jaren 1980 was Studair niet meer nodig. De reguliere, commerciële reismarkt was toen al voldoende ontwikkeld 
voor het jeugdig marktsegment.  
 
iii AANTALLEN VLIEGPASSAGIERS DOOR DE JAREN HEEN 
In het boek GOUDEN JAREN van de econoom en journalist Annegreet van Bergen (2014, ISBN 978 90 450 2354 0) wordt 
ook het vlieggedrag gedurende de laatste 70 jaar -- in Hoofdstuk 4 --  vlot en begrijpelijk uit de doeken gedaan met 
veel plaatjes en foto’s die onze herinneringen-aan-vroeger verrassend wakker maken. Een aanrader!  
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iv EUROPEAN COMMUNITY CONGRESS <EDUCATION /TRAINING AND LABOUR MARKET POLICY, 1986 
Als secretaris van de Organisatiecommissie van het hier genoemde baanbrekende Congres, reisde ik letterlijk de hele 
wereld rond om de bestaande deskundigheid te bundelen en de beste specialisten ertoe te bewegen hun krachten te 
bundelen.  
De resultaten van die uitputtingsslag vonden vooral hun weerslag in Congrespublicaties en nieuwe Internationale 
Samenwerkingsverbanden. Deze, en de vele follow-up documenten en (Engels- en Franstalige) publicaties hebben een 
aanwijsbare verbetering bewerkstelligd in de Europese oplossingen voor de wantoestanden en andere problemen op 
het gebied van de Aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt.  
 
vv EEN VAN MIJN BUITENLANDSE REIZEN MET LIEFDES-GEVOLGEN 
Het bedoelde verhaal over <Stanley en minnaars in mijn leven>  is hier te vinden: 
https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf   
 
vi DE TIJD VAN FELIX  
Het boek <DE TIJD VAN FELIX> is een boeiend verslag van Rob & Anie-Claude’s sensitieve exploraties van de 
parallelle turbulenties in twee periodes van de  Europese sociaal-culturele geschiedenis. Met de woorden van de 
auteur: “In dit boek worden enkele turbulente ontwikkelingen van de afgelopen zeventig jaar geplaatst naast 
soortgelijke veranderingen van 500 jaar eerder, de tijd die we aanduiden als de renaissance.”  
VAN BRUNSCHOT, Rob van. De tijd van felix -- nu en vijfhonderd jaar geleden. Soesterberg: Aspekt, 2017. 
ISBN 978-94-6338-245-8 -- 154 pagina’s; 37 foto’s. 
 
vii BIOGRAFIE OVER MIJN EERSTE GELIEFDE BOB TURNIER 
Gerard B. Kosse. GEWOON GELUK: biografie over Bob Turnier 1947-1992. Krips: Meppel, 1994. 376 pp + 4 Bijlagen (39 
pp); 144 geannoteerde foto’s; gedetailleerde inhoudsopgave (4 pp). Een gratis digitale versie is per email verkrijgbaar 
bij de auteur. 
 
viii MET EEN LACH EN EEN TRAAN -- maakt deel uit van <Ommekeer in Haiti>  
Je vindt dit korte, indringende reisverhaaltje hier:  
https://www.postvakh3.nl/ommekeergbk.pdf  

https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
https://www.postvakh3.nl/ommekeergbk.pdf

