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TOT OP HET BOT… 
HOE FRITS LE ROUX ME MIJN LEVENSVERHAAL ONTLOKTE IN MOLLEVILLE 

Terugblik op mijn beleving van de Diepgang en Tolerantie bij Ans&Frits  

Gerard B. Kosse 

Amsterdam, 20-09-2016 

 

 

BLIJ GERAAKT… 

Nauwelijks thuis gekomen na drie verrukkelijke, gastvrije dagen te hebben doorgebracht met Frits en zijn 

charmante echtgenote Ans Gorter, mailde dit eigen-zinnige echtpaar me dat ze hadden genoten van mijn 

gezellige aanwezigheid en van het feit dat ik overal iets in zie en overal van kan genieten. En precies op het 

moment dat ik mijn eigen dankwoordje aan het typen was voor de tolerante durf waarmee Frits me had 

geïnterviewd en zij beiden me een kijkje hadden gegund in hun fascinerende, niet-alledaagse verleden en 

leven op het glooiende Zuid-Franse platteland, kwam er een mailtje binnen van Frits. Hij typeerde mijn 

bezoek als “heerlijk, intensief, vruchtbaar en zeer vriendschappelijk”.  Ik voelde me er diep door geraakt. Blij 

ontroerd door hun waardering, ging mij eindelijk een lichtje op: Ik besefte voor het eerst heel nadrukkelijk 

dat ik een bewogen, maar heel fijn leven heb gehad! En dat dit nog steeds zo is. Inderdaad: La Vie est Belle!  

 
Avond: bevraging in  de weidsheid van het golvend landschap en het meer waarop Frits en Ans dagelijks uitzien 

 

GRONDIGE VOORBEREIDING A LA GÉRARD 

Om Frits de gelegenheid te bieden me in zijn eigen stijl te bevragen en tot op het bot te ontleden, leek het me 

een goed idee om hem al vast het belangrijkste biografische feitenmateriaal toe te sturen in de periode 12-

24 augustus. In totaal zette ik daarom in 7 zendingen de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in mijn 

leven op een rijtje. Gründlich & pünktlich als altijd, overdonderde ik Frits op die manier met 117 pagina’s 

vol met toegelichte chronologische schema’s en 176 becommentarieerde foto’s. Die plaatjes werden  

voornamelijk door Jelmar, een van mijn vroegere beeldschone vrijers, geselecteerd en gescand omdat ik de 

digi-taal niet zo goed beheers. Op de volgende bladzijde krijg je een indruk van mijn zendingen. Maar Frits 

bleek zich -- gelukkig --niet door zoveel feitenmateriaal uit zijn interview-veld te laten staan! Ook bleek hij 

de meegebrachte 23 kilo’s aan Fotoalbums, mijn twee favoriete Films (op DVD), en een selectie Afrikaanse 
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Muziek-CD’s niet nodig te hebben om emotionele en andere deurtjes van al lang door mij vergeten 

geheugenkastjes wijd open te zetten voor zijn nuchtere blik, indringend-neutrale bevraging en aftastende 

conclusies over mijn 70 bewogen levensjaren.  

 

Een indruk van de vooraf toegezonden feitendocumentatie: 

 

Door je beeldgrootte op 200% te zetten, wordt alles goed leesbaar! Rechts een blik op het Diepe Dal waar ik door heen ging  

in de periode 1989-1993. 

MIJN LEVEN IN 7 EPISODEN 

Het heeft me enige zelfoverwinning gekost om te besluiten nergens doekjes om te winden. Maar die schroom 

overwon ik snel door me eraan te herinneren dat ik vertellen ging over alles wat ook mij maakt tot mens! Dat 

mijn leven bovendien een persoonlijke, homoseksuele variant is op ons universele menszijn, leek me daarbij 

juist interessant voor lezers die tot de meerderheid behoren. Die open opstelling heb ik me -- samen met 

wijlen mijn liefdespartner Bob Turnier --  vanaf 1971 in toenemende mate eigen mogen maken. Maar dat 

ging lang niet altijd van een leien dakje. Immers, ik behoor tot een seksuele minderheidsgroep in een neo-

christelijke cultuur. En zoals we inmiddels allemaal wel weten:  de met de mond beleden seculiere tolerantie 

en/of acceptatie van gays en andere minderheden pakt in de praktijk van alledag in ons land en elders vaak 

totaal anders uit dan wordt gesuggereerd. Vaak worden vooral seksuele verschillen botweg genegeerd, 

onderdrukt of zelfs moreel veroordeeld en taboe verklaard. Maar dat is voor dit verhaal niet van veel belang.  

In vorige bijdragen aan ons Clubblad en onze Website heb ik het er al vaak genoeg zijdelings over gehad. 

  

Mijn studie- en werkinspanningen, mijn emotionele hoogte- en dieptepunten, mijn prestaties en ook mijn 

falen, zwakheden en de vele (onverdiende) cadeaus die het leven me schonk had ik in augustus ten dienste 

van het interview door Frits ondergebracht in de volgende 7 bestaansperioden die mij typeren. Gewapend 

met de nieuwe inzichten die ik opdeed tijdens ons vraaggesprek heb ik de benaming ervan iets bijgesteld: 

1 Geen tijd voor spelen - Mijn jeugdjaren: 1945-1962 

2 MIJN OGEN GINGEN OPEN - LUDGERPERIODE: 1962-1967 
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3 Voortdurende verrukking door spannende exploraties van geest en ziel -  Universiteit & Start van 

mijn Grote Liefde:  1968-1975 

4 Stugge (re)organisatie van een kleine ‘minderheidsstam’ - Wetenschappelijk werk t.d.v. de 

Onderwijsresearch & gelijktijdige inspanningen voor de Allerarmsten in Afrika en Haïti: 1975-1989 

5 DOOR EEN DIEP DAL - VERLIES VAN ALLES WAT ME DIERBAAR WAS: 1989-1993   

6 Dienstbaar voor de 3e Wereld - Mijn Hobby-vanaf-1975 werd mijn beroep: 1993-2006 

7 Dienstbaar op Macro en Micro Niveau - Met veel ‘zwart’ erin: 2007-heden. 

 

 

ONTWAPENENDE, KUNST-ZINNIGE GASTVRIJHEID  

Frits haalde me af bij mijn aankomst op de zomerse luchthaven van Toulouse: op de hem kenmerkende,  

ontspannen en wat nonchalante manier die hem vroeger ook al zo kenmerkte. Ik voelde me daardoor 

onmiddellijk op mijn gemak en had niet eens in de gaten dat ons drie-dagen-durende-interview eigenlijk al 

in zijn auto begon terwijl hij me via allerlei omweggetjes door het pittoreske platteland naar Molleville reed.   

 

En bij aankomst mocht ik kiezen tussen een eigen stekkie in een gasten-caravan of in zijn studio/bureau: 

Ik koos voor de caravan-met-grote-tuin en zette er 

meteen mijn eigen, Afrikaans getint stempel op door 

meegebrachte kleine kunstwerken op te hangen van een 

van de vele Afrikaanse Kunstenaarsgroepen die ik 

ondersteunde. In dit geval enige producties van Index 

Mashariki: een stel begaafde Ugandese jongelui die niet 

alleen een dik belegde boterham verdienen met hun 

talent, maar ook -- conform afspraak met mij - al jaren 

lang een lokaal weeshuis met HIV-positieve kindertjes 

ondersteunen met een percentage van de opbrengst.  

 

 

MIJN LEVENSVERHAAL OP EEN ANDERE MANIER AANGEBOORD 

Het beeld van iemand die een bron aanboort, vind ik heel toepasselijk voor de manier waarop Frits aan de 

slag ging toen hij expliciet begon me te interviewen in de lome stilte van de grote tuin voor mijn 

gastenverblijf. Verderop zie je er een foto van. Gewapend met pen, papier en recorder stelde hij mij een paar 

simpele, thematische openingsvragen over mijn vroege jeugd. En daarmee had hij het roer in handen 

genomen, en kreeg mijn eigen chronologische ordening en systematische documentatie slechts een 

ondergeschikte, aanvullende rol. Zo vroeg Frits op een gegeven moment of ik wel eens speelde toen ik jong 

was. En ik realiseerde me toen voor het eerst in mijn leven dat ik eigenlijk nauwelijks heb gespeeld en nooit 

Frits' kunstzinnige signatuur:  overal vind je  zijn grappige  en 
fantasierijke beelden  op het Domein dat hij met  Ans deelt 
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een zorgeloze kindertijd heb gekend. Door de maatschappelijke debacles van mijn ouders en de psychische 

aftakeling van mijn moeder, was ik altijd zorgend en verzorgend bezig voor mijn 5 broers en mijn moeder,  

en leidde ik al als snotneusje-van-11-jaar het hele huishouden.  Onze interviewgesprekken illustreerden op 

die manier wat ik in andere bijdragen aan ons Clubblad en Postvakh3 al op diverse manieren heb betoogd: i 

Ons levensverhaal is onderhevig aan constante veranderingen, omdat we steeds vanuit andere gezichtspunten 

dezelfde feiten oproepen, benoemen, rangschikken en interpreteren….en zo zin geven aan ons leven.  

 

Ik zal Frits het interviewgras niet voor zijn voeten wegmaaien door nog meer voorbeelden aan te halen. Die 

verslaggeving is bij hem in betere handen dan de mijne. Bovendien is zijn verslag letterlijk zijn story! Wel 

wijs ik expliciet op het wederzijds vertrouwen dat onze gesprekken kenmerkte. ‘Vertrouwen’ is een magisch 

woord -- in de meest letterlijke zin. Onze hele samenleving, economie en al onze persoonlijke en functionele 

relaties zijn erop gebaseerd. Het betekent in een interview-geval onder meer dat de verteller een 

waarheidsverplichting heeft tegenover de interviewer die hem dat vertrouwen schenkt. En vice versa! Die 

verplichting houdt onder meer in dat de interviewer gelooft wat hem verteld wordt, en dat de verteller zijn 

waarheid invoelbaar moet bewijzen -- niet alleen tegenover zijn interviewer maar ook tegenover zichzelf.  

 

Momentopname van een ‘formele’ interviewsessie in de verademende, diepe stilte van de weidse natuur rondom 

 

ANS & FRITS: EIGEN-ZINNIGE OPVOLGERS VAN DE KATHAREN 

Misschien is het toeval, maar het blijft een feit dat Ans zich dermate tot haar huidige woonomgeving voelde 

aangetrokken dat zij er haar onderwijskundige carrière in Nederland voor opgaf en Frits haar volgde. Ze lieten 

de gevestigde orde dus achter zich en vestigden zich in Zuid-Frankrijk, in de huidige regio <Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées>: het toenmalige Occitane waar de vrijdenkende Katharen in het begin van de 13e 

eeuw door de Inquisitie werden beroofd, bloedig vervolgd en uitgemoord omdat ze vrijdenkende gnostici, 

waren.  

 

Kernthema van de gnostische denkstroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling is het gegeven dat de 

mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Het Griekse woord ‘gnosis’ betekent zoiets als ‘kennis’ -- vooral 

kennis van je waarheidsgetrouwe zelf.  De ermee verbonden levensopdracht werd door de cultuurfilosoof 

Bram Moerland in zijn boek over de Overwinning van de Vrijheidii verwoord in termen van opstand tegen 

klakkeloos denken en de door externe gezagsdragers aangeprate vooroordelen. Gedurende de drie dagen en 

lange diner-gesprekken die ik met Ans en Frits mocht genieten op hun terras, bleek me keer op keer dat zij 

beiden die pretentieloze, onafhankelijke, eigen-zinnige en zoekende, niet veroordelende Kathaarse 

houding belichaamden. Vandaar dat de interviews die Frits afnam me zoveel tolerante ruimte boden om 

zonder aarzeling, schaamte of arrogantie de feiten van mijn drukke, soms overvolle en altijd extravert gerichte 

leven en strijd voor  gelijkberechtiging van vooral de onderdrukten, onder ogen te zien, te herwaarderen en 

blij te accepteren als kenmerkend voor het leven dat ik 70 jaren lang heb geleid. Het was een verademing! De 

opluchtende tranen die daarbij soms opborrelden, rolden dan ook zonder gêne over mijn wangen.  
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ONZE FLEURIGE, WARE WERKELIJKHEID 

Mijn eerste kennismaking met Ans vond plaats bij het zwembad dat Frits eigenhandig had gebouwd -- 

zoals hij trouwens ook hun prachtig gelegen woning en studio uit een overwoekerde, oude ruïne tevoorschijn 

had getoverd! Op blz 7 staat een foto die een indruk geeft van dat paradijselijke domein.  

Tijdens de avondvullende maaltijden op hun terras werd elke dag  onze eerste, wederzijdse kennismaking 

verder ingekleurd -- tot groot genoegen van ons allemaal. Hoe ontspannen dat er aan toeging, illustreert de 

foto hierboven. Van de wijnflessen merk ik op dat Frits de volle varianten ervan elk jaar hamstert tijdens zijn 

jaarlijkse strooptocht langs verschillende, met zorg geselecteerde Chateaus… 

 

Ans’ passie voor de natuur bleek niet alleen uit de vele uren die zij dagelijks besteedt aan het determineren 

van de haar per email toegezonden foto’s van  (Europese) planten, het beheren van een erbij behorende 

botanische website en haar voorzitterschap van een regionale vereniging die o.m. natuurwandelingen 

organiseert. Bovenal trof me dat haar interessante manier van vertellen over de ons omringende natuurlijke 

werkelijkheid impliceert wat de Katharen ook al beweerden.  Namelijk, dat we als mens onlosmakelijk deel 

uitmaken van die natuurlijke werkelijkheid: de enige ware werkelijkheid die we kennen en waarvan we 

voor altijd deel uitmaken - alleen al omdat ‘iets’ per definitie niet ‘niets’ kan worden. En dat is precies de 

eeuwigheidsboodschap en aanmoedigende levensvisie die ik me eigen maakte gedurende mijn intensieve 

omgang met Afrikaanse en andere mensen wiens levensstijl gekenmerkt wordt door het animisme in het 

algemeen en de (Haïtiaanse) vaudou in het bijzonder.   

 

Bovendien namen Ans en Frits me mee naar de  oude , in 754 gestichte Benedictijner Abdij in het plaatsje 

Sorèze aan de voet van de Montagne Noire. Alleen al het <zwarte element> in de naam van die berg was 

Ans en Frits op hun terras dat uitziet op een weids, golvend  landschap en een fraai meer  
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genoeg om me te enthousiasmeren voor zo’n kunst-excursie - smile. Mijn stoutste verwachtingen over de 

schitterende eigentijdse Tapijten met Natuurtaferelen en - motieven van de monnik Dom Robert (1907-

1997)iii die daar tentoon worden  gesteld, werden ruimschoots beloond en overtroffen. 

 

 

 

 

Molleville: 105 inwoners - chateau en kerk uit de middeleeuwen stammend; uitzicht vanaf de oprit naar het Huis van Ans&Frits. 
ONDER: Frits bewondert hier Dom Roberts kunstzinnige visie op de natuur waarin hij en Ans zelf wonen 
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TOT SLOT EEN PAAR VISUELE IMPRESSIES VAN EEN WEIDSE LEEFOMGEVINGiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOVEN: Het Thuis dat Frits eigenhandig bouwde voor zijn leven met Ans in Zuid-Frankrijk - Zwembad, studio en 
gastenverblijf zijn op deze foto niet zichtbaar omdat ze een plaatsje hebben in hun glooiende tuin. ONDER: een 
van de fraaie vergezichten vanuit hun domein 
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EINDNOTEN 

i ÉÉN LEVEN = VEEL VERHALEN: 
Ik doel vooral op het oer menselijke gegeven dat wij continue de feitelijkheden van ons leven anders rangschikken, bezien en 
waarderen. Meer hierover onder meer in enkele van mijn bijdragen aan Hilversum-3 --  bijvoorbeeld <ÉÉN LEVEN = VEEL 
VERHALEN>:  http://www.postvakh3.nl/leeslijsth315.pdf  en <MY STORY> in nummer 21 van ons senioren-clubblad.  
 

 
ii OVERWINNING VAN DE VRIJHEID:  
De hier genoemde historische studie is een verhelderend, helder geschreven boek  van de cultuurfilosoof Bram 
Moerland: DE KATHAREN: DE OVERWINNING VAN DE VRIJHEID. Ankh-Hermes, 2014 (eerder verschenen met de titel 
‘Katharen en de val van Montsegur’.  
 
iii LOFLIED OP DE NATUUR: DE FLEURIGE TAPIJTEN VAN DOM ROBERT 
Bezoek een van de websites en geniet van de prachtige plaatjes van de tapijten waarmee de genie Dom Robert ons 
doordringt van het idee dat onze werkelijkheid eigenlijk een fleurig paradijs is: 
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=BPTgV-3RJKnS8Aes_YrQDQ&gws_rd=ssl#q=dom+robert+tapisserie  

 

 
 
iv NADENKERTJE BIJ DE FOTO HIERBOVEN: OOK ONTASTBARE SCHADUWEN ZIJN SPOREN DIE DEEL UIT MAKEN 
VAN ONZE WERKELIJKHEID.  
Hierboven heeft één van Frits’ talloze tuinsculpturen een ontmoeting met mezelf.   
Graag wijs ik erop dat je bij Frits een fantasievol, digitaal ‘boekske’ kunt opvragen met daarin fraaie afbeeldingen van 
zijn tuinbeelden en zijn geinig - soms tot nadenken stimulerend -- commentaar in dichtvorm. 

                                                                 

http://www.postvakh3.nl/leeslijsth315.pdf
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=BPTgV-3RJKnS8Aes_YrQDQ&gws_rd=ssl#q=dom+robert+tapisserie

