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over de voorspelbaarheid van de cyclische escapades van ons seniorengeheugen  

Deel twee van de biografische serie <Onze Levenscycli: Life goes on in circlesi> 

Amsterdam, Valentijnsdag 14 februari 2018  

Gerard B.Kosse 

 

 
….van de manege nabij ons wooncomplex Gouden 

Leeuw riep vanmorgen herinneringen wakker aan 

zweet en warm leer toen ik er tijdens mijn 

ochtendwandeling langs kwam. In een flits zag ik 

weer voor me hoe Bobby -- toentertijd in 1979 --

rustig in zijn zadel zat te glunderen toen ik met een 

rode kop van inspanning aan kwam galopperen op 

een paard waar de damp van af sloeg. Mijn wilde   

race over het smalle, met tropische bloemen en 

slingerplanten overgroeide bergpaadje eindigde hier, 

bij de Westelijke veranda van ons <petit paradis> - 

ons <kleine paradijs>. Ik had de weddenschap dus 

verloren.  Bob was ruimschoots voor mij als eerste 

gearriveerd bij het kleine plantagehuisje dat diep 

verscholen lag tussen het groen van de heuvels van 

Zuid Haiti.  Hij bleek een veel kortere route te hebben 

gevolgd: een nauwelijks zichtbaar rotsig pad in de 

drooggevallen bedding van een riviertje dat vroeger 

diende als vluchtroute voor weggelopen slaven als er 

jacht op hen werd gemaakt. Bob had zich dat paadje 

herinnerd uit zijn jeugdjaren. Toen nam zijn 

Grootvader ook altijd deze weg terug als hij Bobby voor een uitstapje had meegenomen naar de hoger 

gelegen koele watervallen en het erbij horende Bassin Bleu, de befaamde blauwe zwembassins tussen de 

rots hellingen nabij zijn uitgestrekte landgoed.  

 

In diverse biografische bijdragen aan ons alumniblad en website kwam het al zijdelings aan de orde: Geuren 

zijn in mijn leven heel belangrijkii. Ze roepen vooral in de huidige fase van mijn leven met flitslichtachtige 

helderheid herinneringen op aan allerlei beslissende en doorslaggevende gebeurtenissen die mijn leven 

hebben vorm gegeven en me maakten tot wat ik nu ben.  Geuren speelden en spelen een belangrijke -- vaak 

doorslaggevende --   rol in mijn beleving van kwalitatieve zaken als erotiek, liefde, vriendschap, vreugde, 

geluk en verdriet. Geuren spelen trouwens bij iedereen een belangrijke rol in het leveniii. Vooral omdat 

geuren en smakeniv zich als het ware ‘hechten’ aan concrete gebeurtenissen en gevoelens die we als 

“herinnering” in ons biografisch  geheugen opslaan. Vandaar dat actuele  geuren vaak de aanleiding 



2 
 

vormen voor het spontaan tot leven brengen van herinneringen aan voorvallen, scenes, en de erbij 

horende gevoelens (stemming) uit ons verleden. Maar de mate waarin geuren zulke persoonlijke 

gebeurtenissen weer tot leven brengen, loopt  sterk uiteen. Het valt me bovendien op dat vooral mensen 

op het platteland -- overal ter wereld -- meer en genuanceerder ruiken dan bewoners van grootsteden. Een 

“Neus” (geurontwikkelaar) van het parfumhuis Fragonard in Grasse (Zuid Frankrijk) vertelde me eens dat 

dit inderdaad het geval is, en dat hij de ‘sterkte’ van zijn geurprikkels in de laatste 20 jaar opvoeren moest 

omdat het grootstedelijk publiek steeds minder nuances ruikt. 

 

Maar ‘scherpe neuzen’ zoals ik zijn er niet zo heel veel. Er  zijn daarentegen tal van andere prikkels die zo’n 

evocatieve functie hebben, en ons dus bewust maken van lang geleden opgeslagen herinneringen. ALLE 

ZINTUIGELIJKE PRIKKELS KUNNEN HERINNERINGEN WAKKER MAKEN! Maar de effectieve evocatie-kracht 

van uiteenlopende prikkels verschilt van individu tot individu. De een is meer gefocust op het horen van 

geluiden en muziek, de ander meer op wat hij ziet, en ook zijn er nogal wat mensen die zich plotseling iets 

herinneren als ze zich letterlijk op een bepaalde manier bewegen,  pijn ervaren, of zich in een bepaalde 

ruimte bevinden.  

 

 

Wij senioren vertellen graag. We verwoorden dan onze herinneringen. Dat lukt meestal heel aardig. Voor 

onze herinneringen aan gebeurtenissen, foto’s , popmuziek van vroeger, of een vroeger gelezen boek 

vinden we gemakkelijk woorden. Maar als het erom gaat te vertellen wat we ervaarden en opmerkten van 

een bepaalde geur, dan lukt dat niet of nauwelijks. Dat besefte ik een paar weken geleden weer eens.  

Pas geleden ontdekte ik een verrukkelijk parfum voor mannen en vrouwen. Het heet NOTE DE YUZU en is 

het eclectische resultaat van een multiculturele mix van geuren. Maar ik kon mijn echtgenoot niet uitleggen 

waarom dat geurtje me ‘zoveel deed’; waarom het vage, aangename associaties opriep aan zomerse 

frisheid en jeugdige erotiek zoals dat ook wordt geprojecteerd door de reclame-afbeeldingen hierboven.     

Geuren zijn namelijk nauwelijks of niet te beschrijven; zeer zeker niet los van de objecten die de geur 

afscheiden. Onze geur-woordenschat is uiterst klein. We beperken ons meestal tot gradaties in onze 

appreciatie ervan op een glijdende schaal van walgelijk, afstotend tot zeer aantrekkelijk en erotisch. Vandaar 

dat de concrete geurveroorzakers meestal worden genoemd in de drie ‘lagen’ waaruit elk parfum bestaat. 

De opwindende, frisse en zwoel-ziltige mix  van NOTE DE YUZU, bijvoorbeeld, kan alleen vaag aangeduid 

worden door te verwijzen naar de concrete ingrediënten  ervan:  Japanse citroenen, mandarijn, grapefruit, 

zeezout, zeewier, Haïtiaanse vétiver (vooral van de Givaudan Coöperatie en de plantagesv van de familie 

van mijn overleden geliefde Bob Turnier), en witte musk uit Siberië. In een eindnootvi ga ik er verder op in.  
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Voor onze leeftijdsgroep is het interessant te weten dat we vanaf ongeveer ons 60e jaar naar verhouding 

heel veel herinneringen kunnen ophalen aan onze jeugd en vroege volwassenheid. Dit wordt meestal 

aangeduid als het reminiscentie-effect. Je herinnert je over die periode héél veel! Men noemt dat de 

<reminiscentiehobbel>. Dat is niet zo verwonderlijk. Immers, juist in die levensfase vonden er heel veel 

memorabele gebeurtenissen plaats en was ons brein ook nog zeer ontvankelijk zodat we veel herinneringen 

konden opslaan. Het Haïtiaanse voorval waarmee deze bijdrage begint, is daar een voorbeeld van. Het 

speelt in een van de drie cruciaalste periodenvii van mijn leven. Dus in de zeventiger jaren: onmiddellijk 

nadat ik afzwaaide van onze Ludgerus Kweekschool en het eraan verbonden internaat, kort daarop besefte 

dat ik gay was, en de Haïtiaan Bob Turnier en ik in de zomer van 1971 een hechte relatie aangingen.   

Het antwoord op de vraag WAT SENIOREN ZICH HET STERKST, VAAKST EN HET SNELST HERINNEREN bij 

een bepaalde prikkel is afhankelijk van de intensiteit en gevoelsmatige kwaliteit (prettig of pijnlijk) van 

de concrete ervaring waarmee die prikkel werd verbonden in ons verleden -- vooral gedurende onze vroege 

volwassenheid. Maar ook onze huidige stemming als 70-plusser is van groot belang. Dat besef dringt 

eindelijk door. Dat zie je onder meer aan de grote, nationaal opgezette campagnes en aandacht die er 

eindelijk is voor eenzame ouderen die achter de geraniums zitten te somberen. Zij selecteren uit hun 

verzameling jeugdherinneringen juist de narigheden….en versterken hun somberheid daardoor nog meer! 

Het is dus zaak hen uit die eenzaamheid te halen en hen een nieuw perspectief te bieden. 

 
Op  mijn lievelingsplekje gedurende de jaren 70 in Haiti: in de hangmat van onze afgelegen kleine Plantage in de heuvels nabij Jacmel  
Foto genomen door mijn speelse echtgenoot die deze hangmat ook wel eens samen met mij wilde uitproberen…Ons klunzig gestoei 
eindigde met een klap op de grond! Tot grote hilariteit van een stel kwajongens die verscholen in de bomen hadden zitten gluren  

In mijn geval kleurde mijn homoseksuele liefdesleven met Bobby alle andere gebeurtenissen en de eraan 

overgehouden herinneringen van de hierboven genoemde cruciale periode. MIJN GEHEUGEN ZIT ER VOL 

MEE! Mijn -- toentertijd nog moreel verwerpelijk geachte en wettelijk gediscrimineerde -- homoseksuele 

relatie stond namelijk centraal bij alle keuzes die er moesten worden gemaakt. Het ging er mij en Bob steeds 

om deze veilig te stellen. Dus alleen een huis kopen in een goede buurt waar je minder geweld en 

scheldpartijen kon verwachten. Alleen een baan accepteren waarbij onze geaardheid geen functio-

neringsproblemen opleverde. Uitsluitend blijvende kontakten onderhouden met mensen bij wie we onze 

homoseksuele relatie niet hoefden te verzwijgen. Tijdens vakantiereizen vooral logeren in de duurdere 

hotels omdat die niet zo moeilijk doen als twee mannen ook een ‘groot bed’ willen. Ook landen vermijden 
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waar we als gays gedwongen zouden worden om de ‘schone schijn van heteroseksualiteit’ op te houden.  

Belastingadviseurs en verzekeraars zoeken die bereid zijn gelijkwaardigheid  na te streven en ons dus niet 

als twee losse individuen aansloegen, respectievelijk verzekerden. Slechts (slaapkamer) meubels kopen in 

winkels waar we niet met scheve ogen werden aangekeken. Enzovoort. 

 

Bobs levenskunst maakte dat ik kan 

terugzien op een  <vie en rose>-- 

ondanks de bittere, aanhoudende 

strijd die we moesten voeren tegen 

wettelijke en volkse discriminatie, 

uitstoting en soms zelfs geweld.  

Zoals opgemerkt in het eerste deel 

van deze serie bijdragen was erotiek 

de stille kracht in mijn leven. Dus 

ook in mijn herinnering.  

Gelukkig maar!  

 

Nu, in mijn seniorentijd, hebben 

mijn echtgenoot Yves en ik nog elke 

dag profijt van de toentertijd met 

Bobby bewust opgedane ervaringen 

en doorleefde  levenslessen. En dus 

van mijn  herinneringen daaraan. 

Dat inspireert! 

 

 

Bijna gelijktijdig met bovenstaande flashback van de paardenrace uit december 1979 realiseerde ik me dat 

mijn verleden me als het ware heeft ingehaald; dat ‘mijn cirkeltje weer rond’ is. Met name geldt dat voor 

de jaren 1971-1983. Oude vrienden uit die periode dienen zich namelijk opeens weer aan. Dat is opmerkelijk 

omdat zij al lang geleden achter de horizon waren verdwenen door welke reden dan ook. Die hernieuwde 

kennismaking begon dit jaar met Debbie Beller-Horwitz, Bobs hartsvriendin tijdens zijn studiejaren in New 

York. Ik leerde haar kennen in 1971, tijdens mijn eerste bezoek aan die stad om zo aan den lijve te 

ondervinden of Bob en ik daar een gezamenlijk bestaan konden opbouwen.  

Debbie bleek me begin januari na heel veel speurwerk weer op het spoor te zijn gekomen, in haar zoektocht 

geholpen door het Internet en de internationale contacten van Hunter College en andere Hogescholen waar 

zij nog steeds <Engels als Tweede Taal> doceert aan buitenlandse studenten. En vanaf het begin van onze 

hernieuwde kennismaking stond DE IMPACT van Bobs persoonlijkheid, onze leefstijl en alles wat we 

gezamenlijk met vrienden meemaakten in onze jeugdige volwassenheid centraal in lange gesprekken per 

Skype en WhatsApp, en in onze mails. Hetzelfde deed zich voor toen een paar van mijn vroegere vrijers 

weer van zich lieten horen.   

--------------------- 
*VAN HET HANDJE: EEN ROZE HAND: Een foto van het ontroerende en humoristische moment van Serva’s overhandiging van haar 
zelfgemaakte roze handje aan Bob op diens sterfbed, is te vinden op blz 366 van Bobs biografie GEWOON GELUK. 1994. Een digitale 
versie van dit boek is gratis te verkrijgen bij ondergetekende. Mail daarvoor naar gerard.kosse@planet.nl   

<Typisch Bob&Gerard> noemde onze Zweedse vriendin Gunilla deze foto die ze 1982 
nam tijdens haar langdurige herfstbezoek. Ze kon zo profiteren van onze juridische 
ervaring op het gebied van verblijfsvergunningen voor partners uit de Minst 
Ontwikkelde Landen. Samen met ons stelde ze toen haar Aanvraagdossier op voor 
Gezinshereniging opdat de autoriteiten positief zouden besluiten en zij dus met haar 
echtgenoot uit Ghana kon gaan samenwonen. Hun dochtertje Serwa was al hier….en 
overhandigde veel jaren later, eind december 1991, Bob op zijn sterfbed zijn laatste 
cadeau: een roze geschilderd handje* dat ze zelf bedacht en gemaakt had. 
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Debbie blijkt haar gehele leven bewust te zijn geïnspireerd door Bobs eenvoud en manier van doen. De 

herinneringen daaraan gaven haar steun en richting bij het nemen van vaak moeilijke beslissingen -- vooral 

als het kwesties betrof inzake haar huwelijk, echtscheiding en haar uiting en acceptatie van persoonlijke 

gevoelens jegens zichzelf en anderen. Daaraan refererend schreef Debbieviii op 10 februari: 

“(…) We are raising the merit of Bobby’s life by performing the deeds he would have done if he had lived (…) 

We both elevate his memory on earth by taking the righteous actions we both know he would have done if 

he had lived.”   

 

Ook de nog steeds bevriende schrijver Lutz van Dijkix -- hieronder te zien op een foto uit 1981 -- bleek de 

VOORTDURENDE IMPACT van Bobs bestaan te onderkennen door kernachtig te verwoorden welke 

inspirerende invloed er nog steeds uit gaat van de manier waarop Bob en ikzelf probeerden de vele taboes 

rondom seksualiteit te doorbreken. Dat deden we vooral vanuit Bobs pretentieloze levensinstelling die 

samen te vatten is met Bobs motto <SHARE & ENJOY> -- dan wordt iedereen gelukkig. Zo schiepen Bob en 

ik ruimte  en een veilige thuishaven voor onszelf en voor vele anderen die, ongeacht hun geaardheid, er 

naar streefden gelukkig-samen-te-zijn. Refererend aan mijn vorige bijdrage aan onze alumni-website, 

getiteld <DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK>, schreef Lutz namelijk: “Ik heb met tranen in mijn ogen jouw stuk 

over Bobby en zijn inspiratie voor ons leven en het leven van zovele anderen gelezen. Prachtige foto’s ook in 

die tekst (….). Ja, deze sfeer van vrijheid, erotiek en liefde bij jullie thuis zal ik nooit vergeten in mijn leven.” 

 

Met trots en zonder gêne herinner ik in dit verband aan hetgeen ik in Deel Eén van deze serie opmerkte 

over de manier waarop hechte vriendschappen -- vooral in homoseksuele kring zoals het geval was tussen 

Lutz, Bobby en mezelf -- vroeger ontstonden. Ten tijde van mijn jeugdjaren als lid van de generatie 

Bob met onze gemeenschappelijke, dierbaarste en intiemste vriend: de meermalen onderscheiden schrijver van inspirerende  
jeugdboeken Lutz van Dijk. Zomer 1981 - op het terras van het beach house van een van Bobs ooms: de historicus-industrieel Alain 
Turnier in Cap Maréchaud : een helaas nooit afgerond villa-project in de privébaai van Bobs familie in Zuid Haiti, nabij Jacmel..  
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Babyboomers, dus tijdens de seksuele en culturele revolutie van de jaren 70x,  begon zo’n kennismaking 

vaak  met erotiek en seks. De daar gepresenteerde  erotiek-spiraal geef ik hieronder verkleind weer. in die 

eerste bijdrage werd erotiek en seks aangegeven met een roze 

kleur. Hier dus ook. Als het tussen de betrokkenen klikte, dan 

veranderde en verbreedde zich hun relatie, en werd dit roze 

aspect  ‘slechts’ een verrijkings- c.q. verdiepingsaspect. Seks en 

erotiek speelden dan niet of nauwelijks meer een expliciete, 

actieve rol. Dat werd in die spiraal aangeduid met het nagenoeg 

verdwijnen van het roze aspect doordat het slechts soms 

eventjes opduikt en grotendeels overgaat in andere tinten -- 

kleuren die zich bij elke levenscyclus  blijven verbreden, en die 

steeds vaker ook zelf weer een transformatie ondergaan door 

geleidelijk van kleur te veranderen.  

 

Het zal duidelijk zijn dat ik weinig kan zeggen over de aard van je concrete herinneringen tijdens onze 

Seniorenbestaan. Wel dat ze voorspelbaar zijn als je tenminste je eigen levensthema’s hebt onderkend. Een 

hulpmiddel daarvoor is je te concentreren op de vraag wat je overkwam en uitspookte in de periode(s) van 

je leven waarin je de <meest memorabele dingen van je leven> beleefde.  Zulke beslissende gebeurtenissen, 

ontmoetingen, gesprekken, boeken, muziekstukken en andere belevingen maken altijd iets essentieels 

duidelijk over jezelf, en het leven dat je leidde. Dergelijke cruciale zaken treden vooral op in de jaren van je 

vroege volwassenheid. Bij mensen die, zoals wij Ludgerianen, langdurig in een r.k. internaat verbleven was 

dat, denk ik, een periode die wat later begon dan bij thuiswonende leeftijdgenoten. De gebeurtenisrijke 

jaren waar ik op doel, zullen bij Ludgerianen daarom waarschijnlijk te lokaliseren zijn tussen ons 20e en 35e 

levensjaar.  

 

Ik wens je allemaal veel genoegen bij je terugblik en verhalen over vroeger. 

Laat je je (klein)kinderen, vrienden en voormalige Ludgerus-klasgenoten mee genieten? 

GK 

 

   

 

 

 

 

 

 

DE EIND-NOTEN vind je op blz 12 - na de nu volgende foto-impressies  
van ons <Petit Paradis> -- de kleine plantage in Zuid-Haiti, te midden van het ‘gewone volk’. 

Daar ontstond mijn belangstelling voor <ontwikkelingswerk in de minst ontwikkelde landen>, 

en realiseerde ik me dat beide partijen bereid moeten zijn van elkaar te leren 
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BIJLAGE 

KIEKJES VAN & RONDOM ONS HAITIAANS <PETIT PARADIS> IN DE JAREN 70-80 

 
TAP-TAP busje op weg van Jacmel naar naar Marigot -- vlakbij ons <Petit Paradis>:  

de kleine plantage waarop de openingsscene van dit verhaal zich afspeelt 
 
 

SITUERING VAN <PETIT PARADIS> -- ZIE RODE PIJL 
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Bob neemt zijn Jungle-douche -- Daarna zijn ontbijtje op de Zuidveranda  

terwijl Ti-Pinia, de capbonne (hoofd van de huishoudelijke staf), daarvoor lekkere hapjes maakt    
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Boven: De twee andere ‘bonnes’ (huishoudelijke bedienden) beginnen al vroeg aan de voorbereidingen van het diner 

of,  zoals hieronder, voor een  
Avond-Brousse-Buffet dat Bob&Ik vaak organiseerden om de tegenstribbelende Elite uit Jacmel en de Hoofstad  

er van te doordringen dat de ‘ basse-classe’ --het straatarme,  ongeletterde volk--  ook beschaafd is. 
Hieronder: Onze Ti-Boy staat klaar om de Elite-gasten uit Jacmel en Port-au-Prince te ontvangen   
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Elitegasten zoals hier overwonnen meestal snel hun weerzin tegen de  “primitieve toestanden” en “het boerenvolk” 
als ze de overheerlijke lokale hapjes en dranken verorberden onder het genot van de muziek van ons boerenbandje.  

 

 
Echter, het is mij en Bob nooit gelukt om zijn peettante Rachel en neef Etzer (hierboven) zover te krijgen. Voor hen 

bleef het ongeletterde volk de <basse-classe> waarmee je je niet inliet (maar die je wel uitbuitte!) 
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OP HET NABIJGELEGEN STRANDJE STOND DE LOKALE (ONGELETTERDE) JEUGD ME ALTIJD OP TE WACHTEN: 
Ze wilden dan verhalen horen over het leven in de Pays-Blanc (witte landen).  

De deal die we hadden: zij verbeteren mijn Créole en ik geef een lesje “zoals op een échte school”.

 
Hieronder het BASSIN BLEU 

Ik maak er melding maak op de eerste bladzijde  van deze bijdrage aan Postvakh3   
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EINDNOTEN 

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 DE STERKE ROL VAN GEUREN IN MIJN LEVEN 
Zie enkele bijdragen aan onze Ludger alumni-website . Vooral als ik het over de liefde heb. Bijvoorbeeld in: 
STANLEY… EN MINNAARS IN MIJN LEVEN, 29 februari 2016: https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf  
 
iii OVER <GEUR EN HERINNERING>  
Een vlot leesbare, boeiende en toch beknopte uiteenzetting vind je in: Douwe Draaisma, WAAROM HET LEVEN 
SNELLER GAAT ALS JE OUDER WORDT: DE GEHEIMEN VAN HET GEHEUGEN. Groningen, 2001. Blz 42-57  
 
iv GEUREN EN SMAKEN… 
Overeenkomsten en verschillen tussen de zintuigen smaak en ruiken worden helder uiteen gezet in het Wiki-artikel 
dat je hier vindt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaak_(zintuig)  Onze <reukzin> speelt een belangrijke rol in de 
smaaksensaties die gebaseerd zijn op de interactie van en met vijf basissmaken:   zoet, zuur, bitter, zout en umami. 
In dit verhaal gebruik ik alleen de term <GEUREN> . Maar ook bij <SMAKEN> geldt dat deze moeilijk of niet te 
verwoorden zijn en dus alleen indirect  kunnen worden beschreven. Vooral door te refereren aan de smaak-
veroorzakende ingrediënten zelf, en aan het bijkomende verschijnsel dat sommige smaakstoffen ook inwerken op 
andere zintuigen. Mentholsmaak, bijvoorbeeld, werkt ook in op onze thermoreceptoren waardoor we het idee krijgen 
van <frisheid & koude> .    
  
v FILMPJE OVER DE PRODUCTIE VAN VETIVER IN  HAITI, DE MONDIALE MARKTLEIDER VAN DEZE GEURSTOF 
Zo’n twee jaar na de dramatische aardbevingen in 2010 is de productie van Vetiver met voortvarendheid 
gereorganiseerd. Traditionele groot-producenten zoals mijn vriends familie, Les Turniers, werken sinds 2012 samen 
met coöperaties in het verband van Fair Trade organisaties zoals Givaudan en Agri-Supply. De totale productielijn is in 
een YouTube filmpje te zien -- graswortels tot en met de hydro-destillatie van deze rustgevende, welriekende geurstof. 
Bezoek: https://www.youtube.com/watch?v=xoDvh_r9ZD4  (5.49 min) 
 
vi DE CONCRETE INGREDIENTEN & OPBOUW VAN HET PARFUM <NOTE DE YUZU> 

 De Topgeuren zijn Yuzu (Japanse citroen), mandarijn, en grapefruit. 

Dit mengsel wordt ook wel ‘bovennoot’ genoemd omdat die geuren je aandacht het eerst trekken maar 

binnen zo’n 20 minuten helemaal vervluchtigen als ze zich niet aan iets anders hechten. 

 De Hartgeuren zijn zeezout en zeewier . Een mengsel dat meestal ‘middennoot’ genoemd omdat ze pas na 

een klein poosje ook tot je doordringen en zich hechten aan de frisse topgeuren die daardoor een eigen, 

speciale dimensie verkrijgen. 

 En de Basisgeuren zijn Haïtiaanse Vétiver (vooral van Givaudan Coop en de plantagesvi van de familie van mijn 

overleden geliefde Bob Turnier) en echte witte musk uit de buikklieren van het bronstige, lieftallige 

muskushertje dat daarvoor door Siberische jagers wordt gejaagd. Meestal wordt zo’n mengsel ‘basisnoot’ 

genoemd omdat de eigen geur lang aanhoudt (zo’n drie tot zes uren) en er bovendien voor zorgt dat de twee 

andere geuren (samen met een fixatief) niet zo snel vervluchtigen.   

 
vii DE DRIE CRUCIALE PERIODEN IN MIJN LEVEN 
Eigenlijk vallen mijn drie cruciale existentie-perioden (tot aan mijn huidig Seniorenbestaan als 70-plusser) samen met 
de drie titels van de rapportages die Frits Le Roux maakte naar aanleiding van de biografische diepte-interviews die hij 
me in september 2016 afnam. Daar komt telkens naar voren dat mijn levensgeschiedenis atypisch is in vergelijking met 
dat van de meeste Babyboomers. Significant karakter-  en levenswegbepalende gebeurtenissen, ontwikkelingen en 
maatschappelijke verantwoordelijkheden liepen niet of nauwelijks in de <gemiddelde pas> van onze leeftijdsgroep. 
Dat kon ook niet. Immers, de hoeveelheid ingrijpende, prominente ervaringen en gezinsincidenten -- vooral tijdens 
mijn kinderjaren toen ik ons gezin ‘bestierde’-- week significant af van hetgeen de meeste leeftijdsgenoten 
meemaakten. Zie daarvoor de rapportages die Frits Le Roux maakte van de biografische diepte-interviews die hij me 
in september 2016 afnam: 

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=gePkU1SRU2M
https://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaak_(zintuig)
https://www.youtube.com/watch?v=xoDvh_r9ZD4
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1) Jeugd en jonge jaren (1945-1967): https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf   
2) Studie, Liefde en Carrière (1967-1993): https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf  
3) De crisis en daarna (1993 - heden): https://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf  
 
viii CITATEN VAN DEBBIE HORWITZ EN LUTZ VAN DIJK IN PRIVE-CORRESPONDENTIE  
Beide personen gaven expliciet toestemming om hen te citeren zoals ik in deze bijdrage doe. Ook gaan beide personen 
akkoord met het feit dat ik nog meer over hen vertel.  
 
ix BIOGRAFIE EN PUBLICATIES VAN DE MEERMALEN ONDERSCHEIDEN SCHRIJVER DR LUTZ VAN DIJK: 
Onze immer bescheiden vriend Lutz komt van oorsprong uit Duitsland. Toen Bobby hem in de zomer van 1974 tijdens 
een trans-Atlantische vlucht leerde kennen heette hij daarom nog Van Dick. Maar hij veranderde dat later in de 
Nederlandse versie ervan; o.a. omdat zijn voorouders uit ons land kwamen. Een beknopte, Duitstalige biografie kun je 
hier vinden: www.lutzvandijk.co.za   Het Wikipedia artikel (https://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_van_Dijk ) klopt niet 
helemaal .  
Alhoewel onze roerige en drukke levenswegen lang niet altijd samenvielen, is Lutz steeds weer present geweest bij 
alle cruciale hoogte- en dieptepunten in het leven dat Bob en ik sinds hun kennismaking leidden. Ook terwijl Bobby 
overleed. Toen stond hij mij bovendien terzijde in het kwetsbaarste moment van mijn bestaan en hielp hij mij bij het 
ontkoppelen van Bobs ademhalingsapparatuur na diens heengaan. 
Meer over Lutz’rol in ons leven is te vinden in de biografie die ik over Bobby schreef. Zie GEWOON GELUK (1994). Met 
name in deze twee paragrafen:  

 <Rock your Baby…Wieg je Man> --blz 184-185  

 <Nieuwe Vrienden voor het Leven> -- blz 186 -190   

 

 
De lokale vissers nabij <Petit Paradis> een handje helpen bij het aan land trekken van de boten 

legde de basis voor een paar Mini-projectjes <vis marketing>    
   
 
 
 
 

https://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf
https://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf
http://www.lutzvandijk.co.za/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_van_Dijk
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AL SPOEDIG VOLGDE HET TWEEDE MINI PROJECT  

 
BOB&IK HIELPEN LOKALE KUNSTENAARS OM ZICH TE ORGANISEREN IN EEN COLLECTIEF 

We kochten eerst een groot aantal naïeve schilderijen van hen op tegen redelijke bedragen zodat ze een buffer 
kregen om betere prijzen af te dwingen bij de opkopers van Amerikaanse Galerijen die hen schandalig uitbuitten. 

Ook kregen ze via ons contacten met Galerijen die veel beter betaalden. Onze hulpvoorwaarde was hun toezegging 
om de werkomstandigheden van koopvrouwen te verbeteren. En ze deden hun woord gestand!  

 
Artist Emanuel Domond werd de Leider van het nieuwe Collectief 


