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We kennen allemaal wel plaatjes zoals deze hier: 

Ons menselijk leven wordt er voorgesteld als een 

biologisch proces dat uit slechts één cyclus van 

afgeronde, elkaar opvolgende levensfasen bestaatii. 

Bovendien wordt slinks gesuggereerd dat ons gehele 

leven uitsluitend gericht is op het in stand houden van 

de eigen soort. En daarmee wordt de werkelijkheid 

dubbel geweld aan gedaan want er wordt ook 

gesuggereerd dat er alleen maar hetero’s rond-

wandelen op deze wereldkloot. We weten inmiddels 

wel beter...! Bovendien zien we steeds vaker dat veel 

hetero’s er voor kiezen om geen kinderen te nemen. 

Ook zijn er in toenemende mate homostellen die zich wél voortplanten. Dat doen ze dan door eigen 

zaadcellen bij een draagmoeder tot hun baby uit te laten groeien -- na geslachtsgemeenschap of na in-vitro-

bevruchting. In eigen kring bewonderden mijn man Yves en ik pas geleden, bijvoorbeeld, de tweede dochter 

van een homostel dat op die manier een gezin stichtte. En niet te vergeten: lesbokoppels nemen steeds 

vaker kinderen met behulp van een spermabank, terwijl sommige aanvankelijk mannelijke transgenders 

hun zelf verwekte  kinderen meenemen naar hun nieuwe bestaan als moeder van die kids….   

 

 

Nagenoeg alle facetteniii van ons leven en de ons omringende werkelijkheid worden in het Westers denken 

voorgesteld als processen die een CYCLISCH verloop hebben. Daarbij komt nog eens dat elke cyclus tot in 

het ‘oneindige’ opnieuw wordt doorlopen, waardoor er steeds verrijking optreedt. Met andere woorden:  

We profiteren in elk nieuw rondje van de leerwinst van het vorig rondje dat we doorliepen.  
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Althans, dat is het optimistisch idee dat het Westers vooruitgangsdenken met verve propageert. Maar of 

dat ook het geval is met onze karaktervorming en inbreng in onze persoonlijke relaties durf ik te betwijfelen. 

Daar geldt vaak dat ons leerproces plotsklaps optreedt, stagneert of zelfs regardeert. Het snel toenemende 

aantal echtscheidingen van senioren is van dat laatste een voorbeeld . Men is dan op elkaar uitgekeken, 

uitgepraat; en men heeft er schoon genoeg van. Ze willen ontsnappen aan de tredmolen van de bestaande 

echtelijke relatie. Vaak wordt dan gezegd dat eén of beide partners “het niet meer zien zitten”. Of dat ze 

“een illusie van jeugdigheid” najagen. In termen van de cyclus die op de vorige pagina links werd afgebeeld: 

Iemand realiseert zich dan dat zijn persoonlijke levensdoelen (fase 1) botsen met de in zijn huwelijk 

aangeleerde waarden (fase 2) waardoor hij, in fase 3, het gevoel heeft te worden miskend en ‘er aan onder 

door gaat’. Enzovoort. In elk huwelijk, in elke sociale relatie, zijn er daarom m.i.  momenten van bezinning, 

samenspraak en heroriëntatie nodig. Misschien kom ik hierop biografisch terug in een andere bijdrage.  

 

Aan de hand van eigen ervaring en beleving ga ik in deze serie proberen voor mezelf en de lezers duidelijk 

te maken dat ons leven het best begrepen kan worden als een geheel van onderling samenhangende 

thematische cycli waarvan we ons in wisselende mate bewust zijn en waarover we niet vaak genoeg 

nadenken of spreken. Ik denk daarbij vooral aan sociaal-psychologisch getinte zaken die -- afzonderlijk en 

in onderlinge samenhang -- de kwaliteit van ons bestaan bepalen. Dus:  onze gezondheid, onze seksualiteit, 

ons partnerschap, onze intieme relatie(s), onze betrokkenheid bij geestelijke zaken,  onze beroepsmatige 

(s)loopbaan,  onze hobby’s en maatschappelijke bezigheden, en onze instelling ten aanzien van de 

naderende dood. Die onderwerpen, die altijd aanwezige thema’s krijgen steeds een andere gedaante 

naarmate onze biologische klok voort tikt, en ze zijn ook qua bewustzijnsintensiteit sterk verschillend. 

Vooral omdat op veel levensthema’s sterke spreektaboes rusten in onze cultuur. Als homo-man heb ik 

noodzakelijkerwijs geleerd zulke taboes grotendeels aan mijn laars te lappen. Anders zou ik geen 

levenswaardig leven hebben gehad, en de liefde niet hebben gekend. Daarom begin ik deze reeks bijdragen 

aan ons Postvak.nl  met het relationele, erotiek-thema <lichamelijkheid en seksualiteit>:  

 

Een hoogblond meisje van een jaar of tien trok met die woorden 

uitnodigend aan mijn winterjas in de overvolle tram die ons vanaf het 

Weesperstraat naar de Stadsschouwburg op het Leidseplein moest 

brengen. Daar begon om 20 uur de toneelvoorstelling DE STILLE 

KRACHTiv  van Louis Couperus -- een drama dat zich afspeelt in de 

broeierige sfeer van ons voormalig Nederlands-Indië. Yves en ik 

hadden die donderdag 14 december nog twee tickets bemachtigd op 

de 1e rij in de nieuwe Rabozaal: een buitenkansje dat samenhing met 

het feit dat die plaatsen minder in trek bleken. Het publiek zou op die 

rij immers zo nu en dan wat sproeiwater over zich heen kunnen 

krijgen als de tropische moessonregens neerkletterden op het lage, 

immens grote podium. Of als de  schijnbaar genotzieke en zinnelijke 

echtgenote van Regent Van Oudijck, de koloniale Bestuurder,  

poedelnaakt een douche nam --  haar kletsnatte schaamhaar op 

ooghoogte, twee meter van ons verwijderd.  
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Janine -- zo heette  het vriendelijke meisje dat mij haar zitplaats in de tram aanbood -- bleek in de gaten te 

hebben dat ik wat duizelig op mijn benen stond. In dit geval veroorzaakt door het geroezemoes om me 

heen. Ik ben namelijk nog steeds niet helemaal hersteld van alle gezondheidsellende waarvan ik verleden 

jaar al een paar keer gewag maaktev. Maar dat dit kleine kind zo iets opmerkte, vond ik heel bijzonder. 

Vandaar dat ik een babbeltje met haar aanknoopte en haar struise begeleidster erbij betrok.  Die pikzwarte 

vrouw bleek Janine’s pleegmoeder te zijn. En al gauw werd me uit hun liefdevolle knuffel-omgang met 

elkaar duidelijk dat die twee het goed met elkaar konden vinden.  

 

 

Zonder dat ik het die toneelavond besefte, zette de  lichaamstaal van Janine en haar pleegmoeder  me aan 

het denken over de manier waarop lichamelijkheid en erotiek in mijn eigen leven een  rol speelden en nog 

steeds spelen: het was de STILLE KRACHT die mijn leven voortstuwde.  Het is een mij typerend kernthema 

dat voorgesteld kan worden als een spiraal van in elkaar overlopende cycly waarvan de leerwinst met 

horten en stoten tot stand kwam in mijn pogingen taboes te ontzenuwen om zo meer kwaliteit te brengen 

en te ervaren in mijn relatie met mijn partner, intieme vrienden en vriendinnen.   

De hier afgebeelde spiraal is heel 

toepasselijk voor gays van mijn 

generatie Babyboomers. Vaak begon 

bij onze leeftijdsgroep een hechte 

vriendschapsband met erotiek of seks. 

In de kern van de hier afgebeelde 

spiraal is dat de roze kleur. Als het 

tussen de betrokkenen klikte, dan 

veranderde en verbreedde zich hun  

relatie. Dat wordt hier aangegeven 

met het nagenoeg verdwijnen van het 

roze aspect dat overgaat in andere 

tinten -- tinten die zich bij elke cyclus  

blijven verbreden, en die steeds vaker 

ook zelf weer een transformatie 

ondergaan door geleidelijk van kleur te 

veranderen.  

 

In elke fase van ons leven voelen en gedragen we ons uiteraard iets anders -- zeker als het over zoiets 

belangrijks gaat als betrokkenheid. Dus over de beleving en uiting van onze eigen lichamelijkheid, erotiek en 

verbondenheid met de ander. Voor seksuele minderheden zaten en zitten er aan die beleving en uiting 

echter heel veel problematische kanten. Met name kleven er extra veel taboes aan! Dat werd me in 1970 

meteen hardhandig ingepeperd toen ik na mijn Ludgerjaren eindelijk bewust in de gaten kreeg dat ik homo 

wasvi. Ik liet namelijk in een mensa (studentenrestaurant) openlijk merken dat ik een Indo medestudent 

sexy en aardig vond, en werd door omstanders meteen uitgescholden voor ‘vuile, vieze flikker’ waarna een 

kantinemedewerker mijn frisdrankje ‘per ongeluk’ omgooide en me zo een natte broek bezorgde … Maar 

veel pijnlijker vond ik het feit dat Bartje -- zo heette de bruine Indo-jongen op wie ik viel -- deed alsof hij 
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niets voor me voelde en mijn attenties ‘ongepast’ vond. Hij had zich de afkeurende houding van het publiek 

klaarblijkelijk eigen gemaakt. Hij schikte zich -- althans in het openbaar -- naar de voor hem wezensvreemde 

normen en waarden van een homo-vijandige maatschappij, en bleek later inderdaad een gespleten leventje 

te leiden; dus “in de kast”.  

Vooral in onze adolescentie- en koppelvormingsjaren  -- de periode grofweg tussen ons 18e en 30e 

levensjaar --  zijn wij westerlingen veel en vaak actief gefascineerd door onze genitale seksualiteit. Onze 

zoektocht naar een al dan niet duurzame relatie met een liefdespartner vindt dan plaats. En ik had de mazzel 

dat zo’n liefdesband voor mij nauwelijks heimelijk hoefde  te zijn, omdat er al in 1971 een Haïtiaanse 

jongeman, Bob Turnier,  in mijn leven kwam die lak had aan de vele taboes die er in ons land rustten op 

lichamelijkheid en seksualiteit. Zijn cultuur van afkomst was op dat gebied veel opener en meer gericht op 

de positieve, blij en gelukkig makende kanten van seks. Ook als het homoseks betrof.  Bovendien werd het 

leefklimaat in de jaren 1970 toleranter doordat o.a. de zogeheten ‘seksuele revolutie’ plaats vond.  

 

 

Psychologiedocent frater Reinaldus kaartte het in onze Ludgerjaren al aan: Alfred Kinsey en andere  

onderzoekers hadden in de jaren 1950 aangetoond dat er allerlei gradaties in seksueel gedrag  waren. Zo 

blijkt bijna 40% van alle mannen homoseksuele ervaringen te hebben gehad, en gaat de helft van alle 

vrouwen wel eens vreemd. In de Katholieke Zuil van ons land drong zoiets (uiteraard!) pas veel later door, 

alhoewel het gebruik van de anticonceptiepil vanaf 1969 ook hier snel oprukte. Frater Meinardus bleek in 

mijn afstudeerjaar 1967 het belang van die nieuwe inzichten en de feiten omtrent ons eigen erotisch gedrag 

te onderkennen door aandacht te besteden aan o.m. de existentieel-psychologische studies van F.J.J. 

Buytendijk die expliciet betoogt dat er “concreet geen uitsluitend manlijk of vrouwelijk bestaan is, en (dat) 
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deze eenzijdigheid nooit voorkomen kan. Zij zijn beide mogelijkheden van het menselijke, begrepen uit het 

bewustzijn dat noodzakelijk intentioneel en een noodzakelijk <zijn-met> is.”viii  

 

Uit eigen ervaring weet ik dat <zijn-met-iemand> om de dooie donder niet zo vanzelfsprekend en 

gemakkelijk te realiseren was en is als die andere persoon van hetzelfde geslacht is.  Vandaar dat mijn vriend 

Bob en ik in onze jeugdige jaren bewust probeerden een thuis-haven te zijn voor bevriende, jonge gay 

stellen. Daarbij gaf Bob vooral door hoe normaal en blij-makend het is om gewoon jezelf te zijn en te 

genieten met en van de aanwezigheid van iemand die je aardig vindt. Zo’n proces van bewustwording en 

zelfacceptatie begon altijd op zijn Haïtiaans, omdat preutsheid daar ver te zoeken was.  Vandaar dat intieme 

vrienden bij ons vaak urenlang in hun blootje zaten te bomen en te luisteren naar hetgeen Bobby  (links op 

de foto van de vorige pagina) ter berde bracht onder het genoegen van een gezamenlijk “kampeer-ontbijtje”  

 

Ook waren vrolijke bed-babbels zoals hieronder een vaak voorkomend gebeuren als we vrienden over de 

vloer hadden. Ik leerde er vooral veel van als die bloteriken uit totaal verschillende culturele windstreken 

kwamen zoals hier in 1984. Links Bob uit Haiti, dan Lesley uit San Francisco, en Maurice uit Guadaloupe . 

Het feit dat onze vriendenkring bovendien zeer internationaal van karakter was, bevorderde de uitwisseling 

van ervaringen, informatie en ideeën t.d.v. de homo-emancipatieix waarvoor we allen streden. We vochten 

voor het opheffen van de vele maatschappelijke en wettelijke achterstellingen. Ik heb dit in andere 

bijdragen al zijdelings aangekaart. Bijvoorbeeld toen ik opmerkte dat ik geen  nabestaandenpensioen kreeg 

toen Bob was overleden, terwijl we wél altijd de verplicht premie hadden afgedragen. Of toen ik erop wees 

dat homo-stellen op geen enkele manier gebruik konden maken van huisvestingsfaciliteiten of van  

verlofregelingen als hun partner ernstig ziek was. 
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Onze vriendenkring was bereid zich actief  in te zetten voor meer menselijkheid en gelijkberechtiging. En 

daarvoor vonden we de moed en de energie omdat we -- onder meer met bedgesprekken en erotische 

Spielerei zoals boven en hieronder afgebeeld -- onze onderlinge saamhorigheid en openheid beleefden en 

versterkten -- en soms moesten bekennen dat we elkaars grenzen niet voldoende hadden gerespecteerd.  

De stille kracht van erotiek werd zo bespreekbaar, kreeg op die manier een stem. En werd daardoor 

ontdaan van taboes; dus inzichtelijker en genietbaarder. Vooral omdat die nieuwe zelfkennis en wederzijdse 

erkenning van de band met de ander uiteindelijk resulteerden in verhoogd zelfbewustzijn, een groter gevoel 

van vrijheid, en daardoor een betere acceptatie van onszelf en van  andere mensen -- ongeacht hun cultuur, 

seksuele oriëntatie, ras of geslacht. 

 

 

Door de hierboven aangeduide doorbreking van taboes ontstond er saamhorigheid. Daardoor durfden en 

konden we ons bescheiden steentje bij dragen aan de emancipatie van minderheden en vrouwen. Daarbij 

werden we geholpen door het feit dat we allemaal in maatschappelijke kringen verkeerden waar we 

substantieel wat in de melk te brokkelen hadden -- ieder in zijn eigen sector. Bij mij was dat 

wetenschappelijk onderzoek. Bij Bob het hoger onderwijs, en bij tal van buitenlandse vrienden de landelijke 

politiek, de massamedia of het internationaal geldwezen. We realiseerden ons die maatschappelijke 

beïnvloedingsmogelijkheden terdege en maakten er bewust gebruik van.  Immers, emancipatie doorloopt 

altijd drie elkaar aanvullende, en elkaar opvolgende en overlappende fasen in een zich herhalende cyclus: 

wetenschappelijke erkenning van feiten, sociale  acceptatie daarvan, en wettelijke gelijkstelling.  

 

In het weekendhuis bij Noorden, aan de Nieuwkoopse Plassen. Het was ons winterverblijf  tijdens veel studie- en kerstvakanties in 
de jaren 70-80. Bobs beste vriend George Sedgwick uit de Seychellen ligt hier plagend tussen Bob en mij  in; mij er aan herinnerend 
dat onze eerste kennismaking onder de lakens had plaats gevonden -- vele jaren geleden. Onze vriendschap is een goed voorbeeld 
van de relatie-transformaties in de EROTIEKSPIRAAL die op bladzijde 3 van deze bijdrage staat afgebeeld. 
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Mijn eigen inbreng en opstelling relativerend, breng ik in deze context in herinnering dat mijn jeugdige jaren 

samen vielen met een relatief gunstig tijdperk. De culturele en seksuele revoluties van die periode 

vergemakkelijkten mijn ‘coming out’ en maakten het mij een tikkeltje gemakkelijker om met Bobby een 

homoseksuele, vaste relatie aan te knopen. Immers, juist in 1971 werd de wettelijke discriminatie van 

homo’s -- althans op papier -- beëindigd met de afschaffing van het gehate wetsartikel 248bisx. Dat Bobs 

donkere huidskleur en Haïtiaanse nationaliteit extra handicaps bleken te zijn, werd ons pas duidelijk toen 

de almachtige ambtenaar die over Bobs verblijfsvergunning ging ons meedeelde dat hij een hekel had aan 

<nikkers en flikkers> en dat hij het ons zo moeilijk mogelijk zou makenxi. De man deed daarna zijn woord 

treiterend gestand -- jarenlang.    

 

 

Voorpaginanieuws en breed uitgemeten in TV-programma’s was dit weekend de verwijdering uit het 

gemeentemuseum van Manchester van het hieronder afgebeelde schilderij Hylas en de nimphenxii van de 

schilder J.W.Waterhouse (1849-1917). De zeven jongedames zouden teveel als lustobject zijn neergezet. 

Heteromannen zouden door dit Victoriaanse doek --nog meer dan ze al zijn--  worden gesterkt in hun geile 

machtswellust… De verwijdering van dit schilderij is m.i. echter een stap terug in de emancipatie van de 

vrouw. Ik sluit me dan ook aan bij al diegenen die het beschouwen als een puriteinse, triest makende 

mijlpaal in het  #Me-Too debat over seksueel misbruik van vrouwen en mannen…xiii  

Het hier gesiognaleerde incident illustreert hoe ongemakkelijk, ambivalent en klunzig de westerse mens 

nog steeds omgaat met zijn eigen lichamelijkheid en erotiek. De miljarden opleverende  seks-industrie en 

grote aantallen stiekeme hoerenlopersxiv duiden er ook op dat de westerse massa -- als puntje bij paaltje 

komt -- seksualiteit nog heel vaak associeert met vunzigheid; dus met morele verdorvenheid. Het is een 

onderdeel van de  naweeën van de vroegere, christelijke opvattingen -- zeer zeker als het homoseks betreft. 
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In mijn eigen leven was het lang niet altijd gemakkelijk om harmonieus en integer om te gaan met het 

gegeven dat fysieke schoonheid heel snel begeerte opwekt. Zeker niet in mijn geval omdat ik altijd omringd 

was (en nog vaak ben) door mooie, zwarte jongemannen. Over de wederzijdse aantrekkingskracht tussen 

zwarten en mezelf heb ik al verscheidene keren uitvoerig verteldxv in bijdragen voor onze Ludger-alumni-

website en onze periodiek Hilversum 3. Daarom ga ik hier niet verder in op dat raadselachtig gegeven in 

mijn leven. Wel benadruk ik dat ik tot de conclusie kwam dat het heel, heel lastig is om  los te komen van 

de  christelijke, lichaam-vijandige moraal waarmee onze katholieke  Babyboom generatie is groot gebracht. 

Ik ben daar slechts ten dele in geslaagd.  

 

 

Ik sluit dit persoonlijke artikeltje af met een speelse foto van  mijn overleden partner Bobby en Gilbert 

Francourt, een intieme, zeer fraai gebouwde vriend die daar trots op was en ervan genoot. Dit portret is 

een in hun leefstijl genomen foto en is bedoeld als een eerbetoon aan hen tweeën en aan Gilberts oma die 

zo trots was op haar altijd naakt rond lopende kleinzoon, en die me in haar hart sloot toen ik na Bobs 

overlijden het leven niet meer zag zitten. 

 
Bob en Gilbert hebben door hun speelse, natuurlijke, vanzelfsprekende omgang met lichamelijkheid mij 

en talloze jonge mensen -- hetero’s en homo’s -- met succes gestimuleerd om harmonieus en plezierig met 

eigen lichamelijkheid, erotiek en seksualiteit om te gaan en daarbij anderen te inspireren hetzelfde te doen.  

Ze waren levenskunstenaars!  

   

GK 
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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 Babyoomers 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 LEVENSCYCLUS VAN DE MENS 
Een zeer leerzame en verhelderende uitleg over die ene, (heteroseksueel getinte) biologische levenscyclus van onze 
mensensoort vind je in een mooi geschreven artikel van Jeroen Visbeek binnen de context van een boeiende serie 
artikelen over <tijdgeest van de culturen>. Zie: http://www.tijdgeest.eu/artikelen/mensenleven   
 
iii AFBEELDINGEN VAN HEEL VEEL CYCLI 
Doe jezelf een plezier en scroll door de ellenlange verzameling afbeeldingen van cycli op internet. Gewoon verbluffend 
te zien hoe onze gehele werkelijkheid in cycli kan worden begrepen. Google gewoon met het commando <cyclus 
afbeeldingen>.    
 
iv DE STILLE KRACHT - TONEELGROEP AMSTERDAM  
“De Stille Kracht is het meeslepende verhaal  over de misverstanden en het onbegrip tussen culturen, en ook tussen 
naaste familieleden. De ondergang van Otto van Oudijck maakt ons pijnlijk bewust van de onmogelijkheid om de 
ander volledig te doorgronden” zegt de brochure terecht. Lees iets meer over deze toneelbewerking van een 
Meesterwerk uit onze Nederlandse literatuur. Er zit ook een YouTube-filmpje in: 
https://tga.nl/voorstellingen/de-stille-kracht  
Het zal mijn mede-Ludgerianen inmiddels wel duidelijk zijn geworden uit andere bijdragen aan ons Postvak.nl dat het 
onderwerp van dit boek en toneelstuk mij mateloos boeien omdat ik mijn hele leven te maken heb gehad met de 
complexe interacties en tegenstellingen tussen verschillende culturen. In dit geval gaat het om onze schijnbaar open, 
rationele en bureaucratische cultuur die botst met de Indische beschaving die zo anders, zo  verholen, magisch en 
mysterieus is. De westerling domineert en controleert, maar hij kan niet op tegen de stille kracht van het Oosten ...  
 
v GOED NIEUWS OVER GEZONDHEIDS-ELLENDE  
Het lijkt er sterk op dat de meeste Babyboomers weliswaar een hoge leeftijd gaan bereiken, maar ook dat dit niet 
zonder horten of stoten zal gaan. Over de ellende die ik vooral het gehele afgelopen jaar moest doorstaan heb ik het 
een en ander bericht in onze alumniperiodiek Hilversum 3 . Maar ook het goede nieuws van pijn lijden. Lees daarover 
in het 23e nummer  van ons clubblad de bijdrage <VERREKKEN VAN DE PIJN-- goed nieuws voor de toenemende 
gezondheidsklachten van onze leeftijdsgroep> Zie: https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf 
  
vi BEWUST WORDING VAN MIJN EIGEN SEKSUELE ORIENTATIE 
In een serie biografische diepte-interviews die voormalig klasgenoot Frits Le Roux mij bij hem thuis in Zuid Frankrijk af 
nam, wordt er meer over verteld. Met name dat ik in Hilversum weliswaar wat homoseksuele ervaringen opdeed, 
maar dat ik geen flauw benul had hoe de seksuele vork bij mij in de steel zat.  Lees daarvoor vanaf bladzijde 9 uit het 
Eerste Deel van de lezenswaardige drie rapportages die Frits op onze alumniwebsite publiceerde: 
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf 
  
vii SEKSUELE REVOLUTIE 
We hebben waarschijnlijk wel een geheugenopfrissertje nodig over dit begrip omdat wij binnen het rooms katholieke 
Ludgerus Jongensinternaat in de jaren 1960 niet of nauwelijks deel namen aan de hier bedoelde drastische ommekeer 
in het denken en gedrag van vooral onze leeftijdsgenoten, en de ermee gepaard gaande andere moraal en waarden.  
Lees daarom:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_revolutie   
 
viii DE BEHANDELING VAN SEKSUALITEIT OP DE ST LUDGERUS KWEEKSCHOOL IN DE JAREN 1960 
Naast wat oppervlakkige, gortdroge en biologisch technische uiteenzettingen kregen we ook een vleugje mee van de 
psychologische en relationele kanten van seksualiteit. Vandaar dat ik in 2009 t.d.v. de Eerste Grote Reunie van onze 
Jaargang dit onderwerp visualiseerde met dia 72 in de presentatie TERUGBLIK 1962-1967. 
Zie https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf  
Het citaat is te vinden op blz 236 van DE VROUW (1951) door F.J.J. Buytendijk.  
 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=gePkU1SRU2M
http://www.tijdgeest.eu/artikelen/mensenleven
https://tga.nl/voorstellingen/de-stille-kracht
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_revolutie
https://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf
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ix HOMO-EMANCIPATIE IN NEDERLAND 
Omdat de hier aangekaarte kwestie voor de meeste lezers een <ver-van-mijn-bed-show> is, raad ik aan om er een 
beknopt artikeltje over te lezen op internet. Bijvoorbeeld: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo-emancipatie_in_Nederland 
 
x ARTIKEL 248bis VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 
Als onderdeel van de Zedenwet werd in 1911 bepaald dat meerderjarigen die homoseksuele kontakten onderhielden 
met gelijkslachtige individuen beneden de 21 jaar, veroordeeld werden tot gevangenschap tot ten hoogste vier jaar. 
Bovendien werd de veroordeelde daarna zijn hele leven lang een baan bij de overheid, semi-overheid en grote delen 
van andere sectoren geweigerd.  Bij hetero’s was de toelaatbaarheidsgrens van ‘ontucht’ 16 jaar.  
Meer hierover in: https://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_248bis_van_het_Wetboek_van_Strafrecht    
 
xi WERK- EN VERBLIJFSVERGUNNINGEN VOOR BUITENLANDSE HOMOSEKSUELE PARTNERS VAN AUTOCHTONEN 
Hoe het er in de jaren 1970 nog aan toe ging en hoe mijn Haïtiaanse vriend en ik er uiteindelijk in slaagden om voor 
Bobby een legale verblijfsstatus te bemachtigen, kun je lezen in:  
Gerard B.Kosse. GEWOON GELUK -- Biografie over Bob Turnier 1947-1992. 
Krips: Meppel, 1994; 346 pagina;s, 145 foto’s en 4 bijlagen (39 p). 
Een digitale versie is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij de auteur: gerard.kosse@planet.nl  
 
xii VERWIJDERING VAN HET HOMSEKSUELE VRIENDJE VAN HERAKLES UIT HET MANCHESTER MUSEUM 
Meer info over de achtergronden van de verwijdering van het Victoriaanse schilderij Hylas en de nimphen van de 
gevierde Britse kunstenaar Waterhouse vind je hier:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/02/museum-manchester-verwijdert-doek-met-blote-meisjes-a1590805  
De directeur van het Zingermuseum in Laren legde in het TV-programma Nieuwsuur uit dat de preutse voorstanders 
van de verwijdering van “al dat verleidelijke dames-bloot” zich blind staarden op de schaarse kledij van de dames, en 
niet eens in de gaten hadden dat er een Grieks mythologisch verhaal wordt verbeeld waarin de homoseksuele knecht 
van Herakles in de vijver werd gelokt door een stelletje halfgodinnen met snode bedoelingen….    
  
xiii HET #ME-TOO DEBAT 
Over het ontstaan en de strekking van deze recente -- uit de hand lopende? -- beweging tegen seksueel misbruik kun 
je op internet een beknopte samenvatting lezen: 
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/185263-hoe-is-de-metoo-discussie-over-seksueel-misbruik-
ontstaan.html  
 
xiv HOEREN -- HOERENLOPERS -- EN OMZETTEN IN DE (ILLEGALE EN LEGALE) SEKSINDUSTRIE 
Dat 10% van onze brave Nederlandse mannen regelmatig in het geniep van betaalde seks gebruik maakt, zal voor 
sommigen een verrassing zijn. Vooral als je je realiseert dat 8 op de 10 hoerenlopers een vaste partner heeft…. 
Ook zal het veel lezers verbazen dat het in Duitsland en Slovenië nog een graadje erger is en daar 1,4% van alle vrouwen 
tussen de 15 en 46 jaar geclassificeerd worden als sekswerker. Een -- al iets achterhaalde  -- samenvatting van de 
feitelijke stand van zaken vind je hier : https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoeren-rozen-en-cijfers/  
Het uit 2016 daterende rapport PROSTITUTIE EN MENSENHANDEL geeft een genuanceerd kijkt op hoopgevende en 
onthutsende ontwikkelingen inzake betaalde seks in Nederland en daarbuiten. Zie: 
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_inter
actief_tcm23-233408.pdf   
 
xv ZWARTE EN ANDERE GEKLEURDE MENSEN IN MIJN LEVEN 
Kortheidshalve verwijs ik naar de volgende teksten die ik aanleverde voor onze alumni-media: 

 STANLEY… EN MINNAARS IN MIJN LEVEN. 29 februari 2016 
https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf  

 ZWART: de rode draad in mijn leven. 22 mei 2016.  
https://www.postvakh3.nl/zwarterodedraad.pdf  

 ZWART: KLEURIG ZWART. 29 mei 2016 
https://www.postvakh3.nl/zwarterodetwee.pdf  

 VREUGDE: HUILEN VAN HET LACHEN IS VAAK LACHEN MET EEN TRAAN 
In nr 22 -- het kerstnummer -- van onze Ludger alumniperiodiek Hilversum 3:  
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/Hilversum3nr22.pdf  

En tenslotte: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Homo-emancipatie_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_248bis_van_het_Wetboek_van_Strafrecht
mailto:gerard.kosse@planet.nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/02/museum-manchester-verwijdert-doek-met-blote-meisjes-a1590805
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/185263-hoe-is-de-metoo-discussie-over-seksueel-misbruik-ontstaan.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/185263-hoe-is-de-metoo-discussie-over-seksueel-misbruik-ontstaan.html
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoeren-rozen-en-cijfers/
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief_tcm23-233408.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Prostitutie%20%26%20mensenhandel_Nationaal%20Rapporteur_interactief_tcm23-233408.pdf
https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
https://www.postvakh3.nl/zwarterodedraad.pdf
https://www.postvakh3.nl/zwarterodetwee.pdf
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/Hilversum3nr22.pdf
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over de manier waarop twee zwarte jonge minnaars me hielpen toen ik in een diepe crisis belandde na het tragisch 
overlijden van mijn partner Bob Turnier: 

 Interview met Gerard Kosse deel 3: De Crisis en Daarna; 1993 - Opgetekend begin september 2016 en 
omgewerkt tot een denkbeeldig kijkje in Gerards brein door Frits Le Roux, 20 oktober 2016, Molleville. 
https://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf  

 
 

=000= 
 

 

En als pagina-vuller is hier een zwart-wit foto uit een van de twee prachtige, erotische fotoboeken over 
ZWARTE MANNEN waarvoor ik teksten en modellen aanleverde. Het betreft werk van de Duitse fotograaf  
Jurgen Jansen: 

 BLACK INSPIRATION. Simons Town - South Africa, 1997. ISBN 3-925443-76-2 

 BLACK VERSATILE. Simons Town - South Africa, 2005. ISBN 1-919901-24-8 
 

 

https://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf

