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Deel 3 van de mini-serie <Steeds anders op reis> 

Amsterdam, 21 juni 2018  --  Gerard B.Kosse --  Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 
“Gedane zaken nemen geen keer”, zegt een welbekend spreekwoord.  

Die feitelijkheid van ons bestaan zal door weinig mensen worden 

betwist. Maar terugkijken  op de gebeurtenissen, de feiten in ons 

leven, is een complexe zaak. We  herinneren ons de feiten namelijk 

altijd binnen een waarderings- context. M.a.w. de betekenis en 

emotionele kleur van de meege- maakte gebeurtenissen zijn niet 

vastliggend zoals de pixels op een foto. De <feiten-op-zich>  worden namelijk steeds vanuit het 

heden, en dus vanuit een steeds wisselend perspectief bezien, geïnterpreteerd, en gewaardeerd. 

Dat hangt samen met het voortschrijden van onze leeftijd en de nieuwe inzichten en emoties die 

we daarbij opdoen. Daarbij valt bovendien op dat ons geheugen de vertekenende neiging heeft 

om nare ervaringen van vroegere tijden af te zwakken en te verfraaien; dus om herinneringen aan 

vervelende feiten en de ermee gepaard gaande pijn en andere negatieve emotiesi bij te  kleuren, 

te verdoezelen of zelfs helemaal weg te filteren…..  

Verleden week drong het bovenstaande weer eens tot me door toen ik op verzoek van Yves, mijn 

echtgenoot, eindelijk stapels reisfoto’s in onze foto- en andere reisalbums ging opbergen. Die 

afbeeldingen riepen namelijk allerlei herinneringen wakker. Dat was soms zo levendig dat ik het 

gevoel had de gefotografeerde reizen weer opnieuw te maken. Ik had de klok a.h.w. terug 

gedraaid. Ik maakte mentaal een reis terug in de tijd! 

 

 

Gedurende de 25 jaar dat Yves en ik samen zijn, heb ik mijn oude documentatie-gewoonte van 

vroeger voor een belangrijk deel in stand gehouden, zo realiseer ik me nu pas expliciet. En dat is 

eigenlijk vreemd. Immers, er is al lang geen echte noodzaak meer om te registreren wat ik zoal 

uitspook en waar ik ben geweest. Vroeger, in de jaren 1970, was die noodzaak er wél. Immers, in 

die tijd moesten mijn Haïtiaanse partner, wijlen Bob Turnier, en ik steeds bij de Vreemdelingen-

politie bewijzen dat we niet in overtreding waren van de discriminerende, anti-homo 

migratiewetgeving en regelsii. Op straffe van onmiddellijke, hardhandige uitzetting uit ons land 

moesten we aantonen dat Bob nooit langer dan 3 opeenvolgende maanden in Nederland had 

verbleven en geen betaalde arbeidiii had verricht. Paspoortstempels waren niet voldoende. De 

bewijslast bestond daarom vooral uit veel locatiefoto’s van onszelf in buitenlandse steden, 

aangevuld met betaalbewijzen van museumbezoek, terrasjes, restaurants en andere activiteiten. 

Bovendien waren op-naam-gestelde documenten onontbeerlijk in ons driemaandelijks gevecht 

met de wantrouwige ambtenaar die over ons dossier ging en die ons er altijd hatelijk aan 

herinnerde dat hij <een hekel aan nikkers en flikkers> had….. Dus zorgden we ervoor ook te 

beschikken over hotelrekeningen en trein- en vliegtickets. En alsof dat nog niet genoeg was: ook 

overlegden we meestal brochures, lokale kranten en ander gedateerd drukwerk dat alléén ter 
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plekke verkrijgbaar was. En  al die genummerde en geïndexeerde dozen foto’s en ander 

reismateriaal vonden uiteindelijk een plaatsje in ons huisarchiefiv…  

 

 

Om greep te kunnen houden op het alsmaar groeiende huisarchief hielden Bob en ik vroeger 

registersv bij van onze correspondentie, productie van studieuze teksten, en van onze buitenlandse 

reizen. Tijdens mijn leven met Yves hield ik die gewoonte in stand. Pas de laatste 5 jaar zijn die 

registers steeds meer in het vergeetboek geraakt. En hetzelfde geldt voor de vele aantekeningen 

die ik mijn leven lang maakte in allerlei handige notitieboekjes. Alles bij elkaar genomen werd ons 

leven desondanks -- in de woorden van een bevriende schrijver die reisgegevens over Afrika nodig 

had voor het boek waaraan hij werkte -- < precies en informatief gedocumenteerd> . 

Die registers en de erbij 

horende foto’s, archieven,  

notitie- en kasboekjes zijn 

me ontelbare keren nuttig 

van pas gekomen. Ze 

functioneerden echter niet 

alleen als nuttige geheugen-

steuntjes, zo bleek me. Ze 

hielpen me ook bij het beter 

begrijpen en waarderen van 

ons eigen, geprivilegieerd 

leven in Europa. Dat was 

vooral te danken aan mijn 

tijd- en plaatsgebonden 

notities over onze vele 

reizen, activiteiten, werk, 

indrukken,  gelezen boeken, 

films en theater en vooral 

mijn eigen observaties, over-

denkingen, emoties en 

zorgen. Ze vormen samen de 

dagboekachtige context van 

de vele foto’s en het andere 

feitenmateriaal dat ons 

leven documenteert tot op 

de dag van vandaag.  

Ook illustreren ze een 

ontwikkeling in mijn manier 

van leven en reizen: Mijn 

essentiële standpunt is 

namelijk verschoven naar 

steeds méér relativering en 

tolerantie naarmate ik me 

76 Foto-albums & 27 thematische  collecties van de buitenlandse reizen van de afgelopen 
25 jaar dat Yves & ik samen zijn-- In totaal zitten er minstens 20.000 foto’s in van ons 
bestaan & van onze  102  buitenlandse reizen die tezamen 968 dagen (bijna 3 jaar)duurden 
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sterker bewust werd van de diversiteit, de rijke culturen en de uitdagingen waarvoor de mensen 

in de door mij en Yves bezochte streken zich gesteld zagen. Levenskunst is - zo bleek me --veelzijdig 

en overal aanwezig: vibrerend, intens, fascinerend en heel vaak niet in overeenstemming met de 

criteria en normen van 'het goede en integere leven’ die wij er in Nederland op na houden. De 

wereld bleek ons steeds meer en overal een planeet van ongekende verwondering, een plek die  

zijn originaliteit in zijn verschillen afdwingt. Onze wereld bleef en blijft ons verrassen met zijn 

natuur, en bovenal met zijn creativiteit en zijn verbluffende kunst, kennis, technologie, 

inventiviteit, levensvisies en de erbij horende complexe politieke, economische en relationele 

structuren! 

 

 

<Terugkijken op je eigen geleefde leven>…neemt vaak de vorm aan van herbeleven van je 

verleden. Het is een verschijnsel dat in toenemende mate optreedt bij het ouder worden. Dat 

denken aan en herbeleven wordt in de geheugen-psychologie uitvoerig uit de doeken gedaan 

onder het kopje <reminiscentie>. Daarmee bedoelt men dat een actuele waarneming een 

gelijksoortige of verwante gedachte en ervaring oproept uit je verleden. In een eerdere bijdragevi 

aan onze alumni-website Postvakh3 illustreerde ik dit met het ruiken van een muskusachtige 

paardengeur tijdens een recente ochtendwandeling. Die geur riep spontaan herinneringen 

wakker -- in een flashback. In dit geval aan een paardenrace die ik in de jaren 70 van mijn 

toenmalige partner Bob had verloren. Toen drong zo’n paardengeur ook diep tot me door. En nu, 

anno 2018,  zag ik als het ware die vroegere gebeurtenis weer voor me. Ik  hoorde Bob ook weer 

lachen omdat hij de race gewonnen had. Ik  voelde weer de euforie van toen. En daarna ook mijn 

blijdschap en erotisch verlangen om mijn geliefde winnaar te knuffelen en te omarmen. Die 

ervaringen voelden dermate écht aan dat ze te vergelijken zijn met de toenmalige reis. Ik was als 

het ware mentaal even ‘terugkijkend op reis’,  en werd daarbij overvallen door nostalgie, door het 

gevoel iets dierbaars  te zijn kwijt geraakt.  
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Maar terugkijken kan ook doelbewust tot stand komen. Dat doen we bijvoorbeeld als we onze 

foto-albums ter hand nemen. Een voorbeeld daarvan is de foto op de vorige pagina. Kiekjes zoals 

deze vertellen aan buitenstaanders echter weinig. Maar des te meer roepen ze herinneringen op 

bij de geportretteerde mensen zelf. In dit geval dus bij Yves en mezelf. De jolijt & het vrijheidsgevoel 

van dat uitje naar het Nulde Strand in de zomer van 1998 komen spontaan weer boven. We 

herinneren ons die prachtige, zonnige dagen toen we daar aan een groep buitenlandse deelnemers 

aan de Gay Games 1998vii lieten zien hoe wij Nederlanders uit water en modder de Flevopolder 

tevoorschijn hadden getoverd. En opnieuw beleven we bij het zien van bovenstaande foto het bijna 

euforische gevoel <er bij te horen> toen we allemaal door de heteromassa op het strand werden 

toegejuicht nadat die onze hesjes en petjes van de Gay Spelen ontwaarde.  
 

 

  

Ook gebeurt het terugreizen-in-de-tijd beroepsmatig. Yves, mijn huidige echtgenoot, werkt in de 

Bejaardenzorg; met name in de zorg voor dementerende mensen. Een belangrijk onderdeel van 

zo’n taak bestaat uit reminiscentiewerkviii dat er op gericht is het denk- en communicatie-

vermogen & het emotioneel evenwicht van zijn cliënten te stimuleren en te behouden. Met 

behulp van plakboeken, foto-albums, video’s, muziek, meubels, en allerlei andere dingen uit 

vroegere tijden worden dan herinneringen en herbelevingen opgeroepen en gecommuniceerd… 

En het beoogde effect is dat het bewustzijn en de ik-belevingix -- dus de persoonlijkheid en 

identiteit --  van de vertellende bejaarde zoveel mogelijk intact worden gehouden.  
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Het valt me bij dat soort reminiscentiewerk op dat de bejaarde vertellers die ik meemaakte bijna 

nooit uiting gaven van nostalgische gevoelens. Ze hadden duidelijk geen  heimwee naar hun verre 

verleden. Ze blikten ook niet terug op hun leven alsof <het vroeger allemaal beter> was. Ze hadden 

dus geen geromantiseerd beeld van hun verleden. Het was eerder zo dat ze in hun beleving  het 

verleden weer actueel  maakten en hun vroegere vreugdes, angsten en zorgen dus opnieuw 

beleefden.  Heden en Verleden vielen samen! Ze waren a.h.w. letterlijk teruggereisd in de tijd!  
 

  

Om misverstanden te voorkomen, wijs ik er hier kort op dat de mentale activiteit <dromen> 

weliswaar gebruik maakt van o.m. beelden en emoties uit ons verleden, maar niet verward moet 

worden met het onderwerp van deze 

bijdrage. Immers, ik heb het uitsluitend 

gehad over bewust & gewild terug-

kijken op feiten die chronologisch 

correct gerangschikt zijn in hun tijd. 

Bovendien qua beleving te vergelijken 

met ‘terugreizen’.  Bij dromen is van dit 

alles juist geen sprake!  
 

Nieuw breinonderzoekx levert tegen-

woordig een schat van inzichten over de 

betekenis en functie van dromen en de 

erin voorkomende beelden, inclusief de 

beelden die we in allerlei situaties 

hebben opgeslagen in ons lange-termijn geheugen…maar die we ons vaak niet bewust voor de 

geest kunnen halen. Hier is de link naar een kort artikel dat over nieuwe droominzichten  gaat en 

dat de toets van wetenschappelijkheid kan doorstaan: 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/de-betekenis-van-dromen/   

  

 

Tot in de jaren 40 van de vorige eeuw 

was het in adellijke en andere 

elitekringen gewoonte dat vooral de 

mannelijke leden van die geprivile-

gieerde, rijke  maatschappelijke klasse 

minstens één keer in hun leven een 

GRAND JOURNEY of een GRAND TOUR 

gingen maken. Daarbij werden de 

belangrijkste Europese (hoofd)-steden 

bezocht en werd ook en passant een 

bezoek gebracht aan de ruïnes van het 

Oude Egypte. De aanname van die 

kostbare, langdurige reizen was dat ze 

de jongeman in kwestie zouden 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/de-betekenis-van-dromen/
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omvormen tot een <man van de wereld>. Dus tot iemand die van de hoed en de rand weet, een 

netwerk heeft opgebouwd, en die door zijn bezoeken aan vooral het oude Griekenland (en de 

bordelen in Parijs) met cultuur overladen zijn klasse-bewustzijn dusdanig had versterkt dat hij het 

familiefortuin en de machtspositie van zijn familie verder kon uitbouwen. Er werd dus nogal wat 

verwacht van zo’n historische terugblik en de reiservaring in die dagen. En wat verwachten we er 

tegenwoordig nog van onze reizen?  Ik ben benieuwd dat van lezers te vernemen! 
 

  

 
DE GAY GAMES 1998: Foto 1 helpt alle gezichten te herkennen. Van links naar rechts: mijn man Yves Edgard, 

onze vriend: de schrijver Lutz van Dijk met de Oorkonde die hij van ons kreeg, Ikzelf, en vriend Jourandi 

Maria die als Vaudou-houngan op geheel andere manieren mentaal door de tijd kan reizen. Dat geldt ook 

voor de bevriende Haïtiaanse choreograaf en befaamd Vaudou Expert Erol Josuéxi op de laatste foto, 

genomen bij ons thuis toen hij en Jourandi een nieuwe contradans demonstreerden.  
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De kiekjes hierboven en hieronder maken deel uit van een soort foto-reportage die Yves en ik maakten over 

de belevenissen  van onszelf en van een paar van onze intieme vrienden tijdens de Gay Games 1998.  

Dergelijke reportages komen vaak tot stand als mensen het gevoel hebben ‘Dit wil ik niet vergeten! Dit is 

belangrijk!’ En de geschiedenis wijst daarna uit dat zo’n urgentiegevoel later vaak bewaarheid wordt. Er  

lijkt in zulke gevallen sprake te zijn geweest van ‘voorvoelen’ -- van het vagelijk aanvoelen van iets dat later 

helderder vorm zal krijgen. Trendwatchers en futuristen zoals bijvoorbeeld Richard van Hooijdonkxii hebben 

van dit aanvoelen & voorvoelen zelfs een beroep gemaakt.   

 HIERONDER: NOG EEN PAAR EVENEMENT-SHOTS VAN DE GAY GAMES 1998 - van links naar rechts: 

1) boekbesprekingen en tekensessies van de auteurs van nieuwe boeken t.d.v. de Gay Games 1998 -- 2) 

Strand Nulde -- zie desbetreffende tekst in deze bijdrage --  3 & 4)Vrienden uit de Britse Antillen op bezoek 

bespreken nieuwe boeken aan onze ontbijtbar -- 5)Ron uit St Maarten en ik trekken gekke bekken in 

Amsterdams’ Gay Street: de Reguliersswarsstraat-- 6)  Big Prick rondhuppelend op het Rembrandt Plein. 
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EINDNOTEN 
 
i OVERZICHTEN VAN POSITIEVE EN NEGATIEVE EMOTIES 
Er bestaan eindeloos veel woorden om de combinatie van <emotionele staten + fysieke sensaties> uit te drukken. 
Anders gezegd: om gevoelens uit te drukken. Echter, veel ervan verschilt per cultuur qua uiting en emotionele lading. 
Voor mijn intercultureel werk als Consultant & Trainer van Onderhandelaars en ander hoger kader in Afrikaanse 
Ontwikkelingslanden was dit gegeven van groot belang. Immers, mijn trainees moesten bewust die verschillen 
opmerken en hanteren. De emotielijsten die je op het internet vindt, houden geen rekening met de hier gesignaleerde 
cultuurverschillen. 
De meeste Westerlingen kunnen voor de vuist weg slechts 6 basisemoties noemen als je het vraagt: vreugde, verdriet, 
angst, woede, verbazing, en afschuw. Ze zijn afgeleid van c.q. gebaseerd op de vier aangeboren, universeel 
aantoonbare biologisch gefundeerde reactiedisposities van elk warmbloedig wezen:: Fear (=weggaande, 
ontsnappingsbeweging), Fuck (=toenaderende, op versmelting gerichte beweging), Fright (=ineen krimping, een op 
verlamming gerichte beweging), en Fight (=een toenaderende, op destructie gerichte beweging).  een biologisch 
ingebouwde reflexen.  
Een paar bruikbare,  beknopte en handzaam ingedeelde emotielijsten vind je hier: 

 http://www.walterhottinga.nl/gevoelens-een-lijst-van-beschrijvende-woorden/  

 http://www.emotieslijst.nl/emotieslijst  

 http://thework.com/sites/thework/nederlands/downloads/emotions_list_dutch_a4.pdf  
 

ii VREEMDELINGENRECHT -- IMMIGRATIE --  WETGEVING 
Tot in het midden van de jaren 1970 vermoedde eigenlijk niemand dat er buitenlanders konden bestaan die zich in ons 
land zouden willen vestigen. We beschouwden onszelf als een emigratie-gratieland -- een mensen-exporterende 
natie! Dus een land van waaruit ondernemende Hollanders de wijde wereld van Canada, Australië, Nieuw Zeeland en 
de USA gingen veroveren. Dat buitenlandse echtgenotes van Hollanders  zich hier mochten vestigen, sprak voor zich 
en verliep ook dan vlot. De vrouw was vroeger immers toch maar het onderdanige verlengstuk van de man… Maar 
buitenlandse gays, economische vluchtelingen en asielzoekers  stootten op bijna onneembare barrières. Door het 
ontbreken van goede Immigratiewetgeving kon elke ambtenaar van wat vroeger de Vreemdelingenpolitie heette 
nagenoeg naar eigen willekeur te werk gaan. Daar kwam pas versneld verandering in nadat toen de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport ETNISCHE MINDERHDEN (1979) aantoonde dat Nederland de 
facto al lang een multi-culturele en multi-etnische samenleving was.  
Door de voortgaande discriminatie en uiterst zwakke rechtspositie van homo’s, lesbo’s en andere leden van de LHBT-
gemeenschap, was het voor buitenlandse kleurling-gays extra moeilijk om verblijfsvergunningen e.d. te bemachtigen. 
Hoe mijn partner, wijlen Bob Turnier, en ikzelf met deze  hindernissen omgingen, wordt ironisch uit de doeken gedaan 
in hoofdstuk 15 van de biografie die ik in 1994 over hem publiceerde: GEWOON GELUK -- biografie over Bob Turnier 
1947-1992. Op aanvraag wordt een digitale versie gratis toegezonden.  
 
iii VERBOD OP HET VERRICHTEN VAN BETAALDE ARBEID IN DE JAREN 1970 
Samenhangend met het rudimentaire en primitieve Vreemdelingenrecht waarover ons land lang beschikte, was het 
de meeste buitenlanders niet toegestaan betaalde arbeid te verrichten. Echter, aan betaalde Kandidaat-
assistentschappen en andere werkzaamheden binnen het kader van een universitaire opleiding had Den Haag nog niet 
gedacht. Ook was er nauwelijks of geen toezicht op buitenlandse docenten die hier vreemde talen doceerden. Vandaar 
dat mijn homoseksuele neger-partner uit Haiti gewoon aan de slag was binnen de Universiteit en de sector Hoger 
Onderwijs (HBO).  
 
iv HUISARCHIEF  
Bij het bereiken van de 70-JARIGE MIJLPAAR heb ik -- inmiddels tot mijn spijt -- het grootste deel van mijn huisarchief 
laten vernietigen of zelf opgeruimd. Meer dan 300 archiefdozen vol met historische documenten, correspondentie en 
andere stukken kwamen zo aan hun eind. Een klein deel vond nieuwe bestemmingen in de vorm van 
Wetenschappelijke of andere gespecialiseerde bibliotheken --met name op het gebied van de (Francofone) Slavernij. 
Ik rapporteerde er over  ins ons alumniblad HILVERSUM 3. Zie de bijdrage:  MIJLPAAL 700 van 6 mei 2015: 
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf  
 
v REGISTERS 
De functie van registers behoeft geen toelichting. Je ziet er voorbeelden van in de bijdrage die ik hierboven noem . 

                                                           

http://www.walterhottinga.nl/gevoelens-een-lijst-van-beschrijvende-woorden/
http://www.emotieslijst.nl/emotieslijst
http://thework.com/sites/thework/nederlands/downloads/emotions_list_dutch_a4.pdf
https://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief16.pdf
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vi REMINISCENTIE / FLASH BACKS GEACTIVEERD DOOR EEN GEURPRIKKEL 
Ik doel op de bijdrage FLASH BACKS & ANDERE HERINNERINGEN: over de cyclische escapades van ons 
seniorengeheugen. Zie: https://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf   
 
vii DE GAY GAMES 1998 
Voor en na dit evenement verschenen er grote aantallen artikelen, documentaires en boeken over. Het is een vast 
onderdeel van het geheugen van Nederland. De veelzijdige aanpak en het grote culturele aanbod van exposities, 
nieuwe boeken, workshops, evenementen, en poly sportieve wedstrijden rond het thema VRIENDSCHAP DOOR SPORT 
EN CULTUUR maakten het tot een onvergetelijke gebeurtenis die in de Arena werd afgesloten met een ceremonie die 
meer dan een miljoen TV-kijkers wakker hield. .  
Google eens met de woorden <gay spelen 1998> en je vindt tal van afbeeldingen en artikelen die uiteindelijk aanzienlijk 
hebben bijgedragen aan de emancipatie van gays en andere minderheden in ons land. Of schaf het multiculturele 
mozaïek <At home in Amsterdam> aan dat mijn beste vriend, de schrijver Lutz van Dijk, toen publiceerde. ISBN10: 
3861490730 
 
viii REMINISCENTIEWERK IN DE BEJAARDENZORG 
Lees eens deze korte uitleg over dit prachtige, op het welzijn van ouderen gerichte werk: 
 https://www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-dementiezorg/pwd_thuis/t_em_evenw/7174739/   
 
ix VIER FASEN IN DE IK-BELEVING 
Aangezien wij Ludgerianen momenteel tot de leeftijdsgroep behoren die problemen kan krijgen met ons geheugen en 
onze cognitieve en praktische zelfredzaamheid, is het interessant om te lezen over de sluipende aftakeling van ons 
functioneren en identiteitsgevoel. Lees in onderstaand artikeltje daarom over <het bedreigde ik>, <het verdwaalde 
ik>, <het verborgen ik>, en <het verzonken ik>: 
https://www.interzorg.nl/onzeondersteuning/ouderen-met-dementie/over-dementie/vier-fasen-van-ik-beleving  
 
x WETENSCHAPPELIJKE DROOMANALYSE OP GROND VAN BREINONDERZOEK 
Zie het artikel: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/de-betekenis-van-dromen/  
  
xi EROL JOSUE - CHOREOGRAAF, DANSER EN VAUDOU EXPERT  
Je vindt heel veel artikelen over hem op het internet. Hier is een kort highlight item dat echter vergeet te melden dat 
hij ook de conservators en organisatoren van internationale Vaudou en Slavernij Exposities adviseert. Dat gebeurde 
ook voor de expositie het Tropenmuseum in Amsterdam 
Lees meer in:  https://www.pri.org/stories/2014-01-21/haitian-artist-fights-preserve-vodou-religion  
 
xii TRENDWATCHERS EN ANDERE VOORSPELLERS 
Van de hooggewaardeerde lezingen en TV-optredens van trendwatcher-futurist Richard Hooijdonk kun je zelf kennis 
nemen als je deze site bezoekt: https://www.richardvanhooijdonk.com/  
    

https://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf
https://www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-dementiezorg/pwd_thuis/t_em_evenw/7174739/
https://www.interzorg.nl/onzeondersteuning/ouderen-met-dementie/over-dementie/vier-fasen-van-ik-beleving
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/de-betekenis-van-dromen/
https://www.pri.org/stories/2014-01-21/haitian-artist-fights-preserve-vodou-religion
https://www.richardvanhooijdonk.com/

