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van Gerard B.Kosse -- Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam, 9-9-2018 

 

Ondanks de aanhoudende zonneschijn en tropische hitte heb ik de afgelopen lange zomer 

nagenoeg geen kleur op de kaken gekregen. Ik bleek niet meer tropenbestendig te zijn en bleef 

dus meestal binnen. De oorzaak van dit ‘verval’ zoek ik niet zozeer in mijn 73 jaren tellende leeftijd, 

maar meer in het feit dat het maar niet lukte om mijn schildklier op normale productie te krijgen. 

Hierdoor konden ook mijn hartritme-problemen niet voldoende verdwijnen. Maar een mens moet 

zich schikken en er het beste van maken als het niet anders kan. Aangezien ik me nog niet wilde 

laten kisten, heb ik daarom dit jaar de tropen maar eens binnenshuis beleefd en gevierd.  Dat 

werd me vergemakkelijkt door met onbevangen blik goed om mee heen te kijken naar de talloze 

tropensouvenirs in ons huis en dan mijn spontaan opkomende ASSOCIATIES EN HERINNERINGEN 

kort te noteren. Zo kon ik als het ware deze zomer mentaal op reis! Die ervaring was bovendien 

de aanleiding voor het schrijven van de recent afgesloten zomerse serie bijdragen die onze alumni-

website Postvakh3.nl publiceerde onder de titel STEEDS ANDERS OP REIS  

 

 

 
Toen ik gisterenavond mijn zomernotities weer ter hand nam, bedacht ik dat schrijven een soort 

tovenarij is. Immers, bij elk tropensouvenir dat in ons huis rondzwerft bleken allerlei woorden, 

beelden en herinneringen in me op te borrelen. Een voorbeeld:  het zien van het hierboven 

afgebeelde Chieftancy-krukje en het erbij behorende Kente-gewaad bracht me  terug naar de tijd 
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dat men in Ghana probeerde me over te halen om me als Chief van Agbong Frimpong Weh te laten 

kronen (i). Ik heb toentertijd voor die eer bedankt (ii) en vond een ‘honorary chieftancy’  met de 

erbij behorende titel Nii meer dan voldoende. “Gelukkig maar!” had ik deze zomer bij het 

trefwoord <stool> (krukje) genoteerd (iii). Achteraf constateer ik nu dat het opschrijven van 

associaties en herinneringen tot gevolg heeft dat het ene na het andere deurtje in ons geheugen 

opengaat. Onze pen of potlood blijkt een magische sleutel die op talloze, vergeten gewaande, 

geheugenkastjes past!  In deze bijdrage geef ik daarvan een paar andere, tropen-gerelateerde 

voorbeelden. 

 

 

Hitte en hoofddeksels gingen in mijn actieve tropenjaren altijd samen. Ik heb veel van die 

beschermende hoeden weggegeven; vooral als ze uitzonderlijk van vorm waren. Maar de 

afgelopen tropenzomer trof ik er bij ons thuis toch nog een paar van aan. Meer dan ik had vermoed. 

Ik blijk vooral Aziatische exemplaren te hebben 

bewaard, alhoewel ik maar een paar feasibility studies 

heb verricht in dat kleurrijke werelddeel. Met name in 

Indonesië, in Maleisië en in Vietnam. Mijn pen 

noteerde bij het zien daarvan allerlei tropische 

ongemakken. Vooral de Afrikaanse varianten ervan.  

 

Het was alsof ik weer in de Ugandese jungle liep te 

zweten op weg naar het Equator herkenningspunt 

Kayabwe! Ik voelde ook  meteen weer de jeuk van de 

dikke mieren die en masse mijn laarzen binnen-

drongen. Het heidens lawaai  van miljoenen cicaden 

ter grootte van sprinkhanen verscheurde opnieuw 

mijn trommel-vliezen -- net zoals altijd het geval was 

bij het bruuske invallen van de nacht als het zes uur 

werd. En duizenden brulkikkers zorgden er daarna 

voor dat ik de slaap niet kon vatten. Onwillekeurig 

keek ik deze zomer rond of hier ook wolken muggen 

de aanval inzetten. Maar gelukkig hebben we in het 

Amsterdamse geen muskietennet nodig  en hoeven 

we ons niet keer op keer van top tot teen in te smeren tegen vliegend en kruipend ongedierte. 

 

Bij het herlezen van het trefwoord <vlinders> kreeg ik ook weer voor ogen hoe die tere wezens 

met tientallen tegelijk in blauwe en gele golven aan kwamen zweven om op mijn kletsnat bezwete 

shirt neer te strijken. De romantiek van die aanvallen was dan ver te zoeken, want ze daalden ook 

neer op mijn armen, mijn gezicht, mijn bril en zelfs op mijn lippen…  

En ik krijg het nu nog benauwd als ik terug denk aan de ondraaglijke, bedompte hitte en 

vochtigheid die uitstraalden van het groenig-donkere regenwoud met zijn glibberige humus, dikke 

boomstammen en ondoordringbare bladerdek. De luchtvochtigheid liep er al gauw achter in de 90 

procent! Het zweet liep dan in gestage stroompjes over mijn borst en rug mijn onderbroek in, en 
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liep daarna langs mijn benen in mijn sompige laarzen… “Neen. Geef me dan maar de relatief droge 

hitte en het oogverblindende zonlicht van deze Hollandse tropen-zomer,”  dacht ik keer op keer. 

En dan die regen: een paar keer per dag barstte er een korte, hevige regenbui los. Die onverwachte,  

hevige plensbuien doorweekten alles en iedereen in een oogwenk. Ze hielden gelukkig wel altijd 

snel weer op, maar de frisheid die ze achter lieten duurde nog geen tien minuten. Daarna vulde 

het regenwoud zich weer met een adembenemende vochtigheid…  

 

 
Onwillekeurig moet ik als remedie op die vochtigheid ook nu weer denken aan het comfort van de 

koele verfrissende schaduw op de terrassen van de Créoolse huizen van de Haïtiaanse familie van 

mijn in 1992 overleden geliefde Bob Turnier.   

Vooral <Villa Alexandra> was een aards paradijs met 

veel terrassen en brede balkons die uitkeken op de 

met palmenbomen omzoomde Baai van Bobs 

pittoreske geboortestad Jacmel. Elke middag werden 

er op het onderste grote balkon -- na de siësta -- 

grote glazen veelkleurige rhum-punches en hapjes 

geserveerd door gitzwarte, glimlachende huis-

bedienden met witte handschoenen aan. En klokslag 

6.18 uur voerde een zacht zeebriesje de zoete geur 

aan van de bloeiende Ylang-bomen in de glooiende 

tuin. De aromatische, etherische olie van die plant 

wordt door elke generatie Haïtianen gebruikt in hun 

liefdesspel: Meisjes brengen een beetje olie aan op 

hun polsen. Daardoor waait er bij elke beweging een 

subtiel vleugje parfum naar de vrijer waar ze haar 

zinnen op heeft gezet. En ook de jongens weten dat 

ze kunnen ‘verleiden met de wind’: Ze trekken een 

uiterst dun spoortje van de vluchtige, sensuele Ylang-

olie over hun borstkas naar beneden, naar hun navel en hun kruis, wetend dat de te verleiden 
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jongedame of  jongeman dat erotische reukspoor zal volgen tot het zoete eind…. En onwillekeurig 

gaan nu weer mijn ogen naar het oude Mexicaanse Mayabeeldje dat je hieronder ziet. 

 

Het verraste me dat het hierboven afgebeelde Mexicaanse liefdesbeeldje me met een grote 

associatieve sprong terecht liet komen in die prachtige zomer van 1998: de zomer dat heel 

Amsterdam zich in een feestelijke stemming van zijn beste, tolerantste kan liet zien ter gelegenheid 

van de Internationale Gay Games die er plaats vonden. <Love & Peace> voerden de boventoon. En 

niet alleen op straat en op de vele sport-velden. Het was ook de rode draad die door alle lezingen, 

films, songs, poëzie, literatuur, en de toneel- en cabaret-voorstellingen heen liep. Bovendien deden 

de vele foto- en kunstexposities al net zo hard mee. Talloze nieuwe vriendschappen werden er 

toen gesloten en hielden daarna  ook stand -- zoals afgelopen  zomer weer bleek. Iedereen at bij 

iedereen een hapje mee; natuurlijk ook bij ons thuis. Op bovenstaande foto ontvingen Yves en ik 

(rechts op de foto) juist 5 diner-gasten uit evenzovele verschillende landen. Daarvan lagen er  -- 

geen wonder -- 4 in de tropen! 

 

 Uit onze literatuur kennen we allemaal wel het verschijnsel  ‘tropenkolder’. Met dat woord doelen 

we op het verschijnsel dat blanke mensen die in de Tropen wonen vaak elk jaar een periode 

doormaken die te vergelijken is met de Europese winterdepressie. De monotone combinatie van 

hoge luchtvochtigheid, aanhoudende regens en tropische hitte is daarvan de oorzaak. Die 

witneuzen zijn dan aanhoudend geïrriteerd en depressief en ze verliezen hun behoefte aan seks. 

Vaak is die tropenkolder de reden van een remigratiebesluit.  
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Er  zijn echter ook nog al wat hoog opgeleide importblanken die in de Tropen juist super-actief, 

optimistisch en opgetogen raken. Ze vertonen alle symptomen van ‘tropengekte’: Ze zijn tot over 

hun oren verliefd op alles en iedereen - als het maar tropisch is.  Vooral Zwart Afrika blijkt in trek 

bij die bleekscheten! Ze zijn haast niet in te tomen en vertonen in hun enthousiasme vaak gedrag 

dat aan roekeloosheid en overmoedigheid grenst. Meestal koopt of bouwt men dan ondoordacht 

een groot  --veel te Europees opgezet-- huis in die warme contreien. Men mengt zich in alle 

gevallen ongeremd in de plaatselijke omstandigheden,  en velen ontpoppen zich bovendien tot 

‘wereldverbeteraars’ -- daarbij niet gehinderd door kennis  van zaken, lokale omstandigheden, en 

de plaatselijke machtsverhoudingen. De roes waarin  men langdurig verkeert wordt vooral 

veroorzaakt door de overstelpende, in het Westen ongekende vriendelijkheid en persoonlijke 

aandacht en attenties die men krijgt van de lokale , zwarte bevolking.  

Maar een fikse kater 

ligt al snel op de loer - 

vooral als de centen 

opraken! Vandaar dat 

ik gedurende de 

afgelopen 20 jaar 

diverse keren te hulp 

werd geroepen voor 

een korte <trouble 

shooting mission> om 

de blanke zaken in het 

tropisch gareel te 

krijgen of om alsnog 

een remigratie te 

bewerkstelligen onder 

het motto <Eind 

Goed, Al Goed>. 

Hiernaast vier ik in 

1996 het resultaat van 

zo’n probleem-oplos-

sende klus, samen 

met mijn cliënte Elly 

Hoogeveen, een voor-

malige universitaire 

docent in de psychologie. Zij moest tot schade en schande leren dat sociale intelligentie (en het 

erbij horende vermogen zich in iemand anders in te kunnen leven) bij het grote publiek in Gambia 

véél-en-véél beter is ontwikkeld dan het geval is in Europa. De keerzijde van die hogere empathie 

en levenskunst is echter het immense vermogen anderen te manipuleren…en financieel uit te 

kleden!  
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Mijn Afrikaanse verzameling <opvoedkundig gebruikte  

bronzen seks-beeldjes> is in de loop der jaren behoorlijk 

geslonken.  

Je ziet links nog één exemplaar van een serie van 86 

‘standjes’ waarmee oude Oma’s van een paar Malinese 

en Ivoriaanse stammen hun kleinkinderen wegwijs 

maakten in de hetero en homo getinte Liefde.  Door de 

oprukkende (westerse) beschaving en religie is die goede 

gewoonte inmiddels nagenoeg overal verdwenen. En zo 

verging het ook met mijn collectie. De meeste bronzen 

beeldjes heb ik in de loop der jaren namelijk om financiële 

redenen verkocht aan specialisten en andere 

verzamelaars. En dat was ook altijd de bedoeling. Immers, 

ik heb slechts een beperkt aantal jaren pensioenpremie 

aan het ABP betaald. Dat gebeurde in het kader van mijn dienstverband gedurende ruim 14 jaar -- 

de periode dat ik als Senior Executive werkzaam was in het wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard 

is mijn ABP-pensioen daardoor ook veel minder dan het geval zou zijn geweest als ik tot mijn 

pensioen keurig in het werknemers-gareel  was gebleven.  

 

Yves en ik hebben een vrij omvangrijke verzameling 

moderne Afrikaanse kunst. Schilderijen en ander grafisch 

werk uit Uganda vormen de hoofdmoot. Op de volgende 

bladzijde zie je een schilderij van Paulo Akiiki, de mede-

oprichter van het Ugandese kunstenaarscollectief Index 

Mashariki. Ikzelf was de initiatiefnemer en ondersteunde 

de leden van die kunstenaarsgroep gratis gedurende 4 

jaar vanaf midden 2001. Vooral door dit vijftal te 

promoten bij Spaanse en Franse Kunsthandelaren, 

reizende Kunst-exposanten zoals BAZART, bij  Duitse 

Galerijen in het Ruhrgebied en bij luxe Hotel chains in 

Afrika. Veelal waren ‘mijn’ kunstenaars veruit de best-

verkopende exposanten! 

 

Voorwaarde voor mijn non-profit ondersteuning en 

bescheiden aankoop van kunstwerken was hun 

contractueel vastgelegde verplichting om een bepaald 

percentage van hun inkomen gedurende minstens 15 of 20 jaar aan te wenden voor een zélf aan 
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te wijzen sociaal doel in eigen land. Als je er meer over wilt lezen, dan kun je een digitaal of geprint  

verslag toegezonden krijgen over de ontwikkeling,  werkwijze en ontwikkelingsgerichte activiteiten 

in eigen land van de leden van deze zeer succesvol geworden kunstenaarsgroep die zich inmiddels 

heeft ontbonden. De individuele kunstenaars houden zich echter wél aan hun aangegane lokale 

verplichting! En dat kan ook, want ze hebben riante inkomsten -- vooral van hun verkopen in Japan, 

China en de USA.  

 

Ook hier gold het plan dat de aangekochte kunstwerken een bescheiden deel van mijn pensioen-

inkomen zou gaan vormen door ze heel geleidelijk winstgevend van de hand te doen als aanvulling 

op mijn onvolledige AOW en ABP-pensioen. Op die manier hoefde ik gedurende mijn actieve 

consultancy-jaren geen dure pensioenpremies af te dragen. Daardoor kon ik veel van mijn 

consultancy werk tegen een laag honorarium aanbieden aan gemotiveerde Afrikaanse Organisaties 

en  Overheden die nauwelijks een cent te makken hadden, maar die bewezen hadden zich écht in 

te zetten voor het lot van de allerarmsten in hun land.  

 

HET EERSTE MODERNE AFRIKAANSE KUNSTWERK DAT IK KOCHT. HET IS GESCHILDERD DOOR PAULO AKIIKI. 
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Verder kon ik door de hierboven geschetste aanpak ook illegaal in Nederland en Frankrijk 

verblijvende Afrikaanse kunstenaars bewegen terug te keren naar eigen land. Immers: 

ontwikkeling en kunst behoren onverbrekelijk tezamen op te trekken (IV)! Je ziet hieronder de al 

genoemde Ugandese kunstenaar Paulo Akiiki Mwesigwa  toen hij in 2001 nog illegaal hier verbleef. 

Het door hem getoonde schilderij heet (vertaald) <NAAR DE TOEKOMST> . Het was het eerste 

moderne Afrikaanse schilderij  dat ik aankocht. Op de foto ernaast ben ik bezig zijn kleine 

schilderijen te promoten bij de bezoekers van de reizende Kunst-supermarkt Bazart  in het luxe 

warenhuis Lafayette in Parijs en daarna in Lyon (najaar 2003) 

  

Terugdenkend aan mijn zomerse mentale reis aan de hand van allerlei tropische voorwerpen die 

ons appartement en onze opslagplaats sieren, concludeer ik dat die associatieve manier van reizen 

en herinneringen ophalen me heel goed is bevallen! Ik kan zo’n mentaal uitstapje dan ook van 

harte aanbevelen. Temeer omdat zo’n psychische reis niet gepaard gaat met de vele fysieke en 

andere ongemakken van een uitstapje per auto, vliegtuig, of ander vervoermiddel.  

 

GOEDE REIS! 

BON VOYAGE! HAVE A NICE JOURNEY! GUTE REISE!  

BWETIKO NGUSIA! 

Gk 
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NOTEN 
 

i). BLANKE OPPERHOOFDEN / WHITE CHIEFS IN GHANA 
Nederland (lees: Hollandse kooplieden van de West Indische Kooplieden & het Huis van Oranje) onderhoudt al meer 
dan 400 jaar innige handelsbetrekkingen met Ghana, de voormalige Goudkust van West Afrika waar ook een heel 
belangrijk deel van de slavenexport plaats vond via het Nederlandse Fort Elmina. Vandaar dat Amsterdam nog steeds 
de mondiale wereldleider is op het gebied van cacao en de chocoladeprijs geheel in de hand heeft.  
Hier lees je meer over die relatie:  http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/elmina.htm  
 

 
Onze Willem-Alexander en Maxima hebben indertijd nog de 400-jarige-band samen gevierd met het schatrijke 
Ghanese Ashanti-vorstenhuis dat al in de jaren 1960 het initiatief nam om blanke lieden tot het zwarte adeldom te 
verheffen. Dat deed en doet men tegenwoordig op bescheiden schaal ook binnen andere zwarte Vorstenhuizen. 
Dergelijke initiatieven hebben meestal een ontwikkelings-strategisch doel. Men wil zo geld, kennis en expertise-
netwerken binnen halen! En dat lukt heel aardig . Maar dat zo’n Chieftancy de betreffende blanke man of vrouw in 

een knellende Afrikaanse wurggreep  kan houden, ontging en ontgaat aanvankelijk veel enthousiaste, vereerde  
witneuzen. Diverse artikelen over white chiefs vind je met het Google trefwoord <white chiefs in Ghana>  
 
 

ii). KRONINGSVERPLICHTINGEN & DE SLANGENKUIL VAN HET HOUSE OF CHIEFS  

De Ghanese  Adel is invloedrijk en heeft dan ook heel wat in de landelijke politieke en economische melk te  brokkelen, 

ondanks het feit dat ze binnen de moderne natie-staat officieel geen politieke status hebben. Desondanks is er een -- 

met het Britse House of Lords vergelijkbaar -- National House of Chiefs! Meer hierover vind je hier: 

http://www.ghanadot.com/news.ghanadot.kunateh.042209.html  

http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/elmina.htm
http://www.ghanadot.com/news.ghanadot.kunateh.042209.html
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Blanke Chiefs merken door de enorme culturele verschillen en hun westers-sociale naïviteit  meestal te laat dat ze  

verstrikt raken in een complex web van politieke intriges en sociale verplichtingen die hun bestaan als individu totaal 

onmogelijk maakt… Sommigen vluchtten daarom letterlijk terug. Anderen offerden zichzelf geheel op aan de strijd 

voor betere lokale omstandigheden… 

Ik volgde een geheel andere koers  OMDAT IK AL SNEL DOOR HAD DAT IK HET EFFECTIEFS KAN ZIJN  ‘VAN BUITENAF’. 

Zonder het zo precies te kunnen verwoorden zoals de briljante econome Dambisa Moyo in 2009 zou doen, doorzag ik 

immers al snel dat ook Ontwikkelings Hulp meestal uitwerkt als een knechtings- en uitbuitingsinstrument. Zie ook de 

volgende noot. 

 

iii. NEO-KOLONIALE UITBUITING EN HET GEVECHT ER TEGEN 

In Togo is de invloed van de traditionele vorstenhuizen stukken minder dan in Ghana. Maar ook daar heeft het volk 

eigenlijk alleen vertrouwen in de eigen vorstenhuizen. De opgedrongen westerse “democratie” en “natiestaat” zijn 

buiten de grote steden nagenoeg ‘lamme eenden’. Moderne, democratisch gekozen Staatshoofden zijn veelal niet 

meer dan zetbazen van het Westers en Chinees Grootkapitaal -- of ze het willen of niet. 

Ik schaar me dan ook volledig achter de conclusie dat die opgedrongen organisatiestructuren en westerse 

ontwikkelingshulp de rijke voedingsbodem zijn van DE SLINKSE NEO-KOLONIALE UITBUITING waaronder het 

Afrikaanse Continent gebukt gaat.  

Goede literatuur over deze problematiek: 

 BASIL DAVIDSON: AFRIKA EN DE VLOEK VAN DE NATIE-STAAT -- THE BLACK MAN’S BURDEN. Amsterdam: 

Verschuuren, 1992. ISBN 90-5330-100-3 

 JOSEPH E.STIGLITZ: UN AUTRE MONDE -- CONTRE LE FANATISME DU MARCHÉ. Paris: Fayard, 2006. 

ISBN 9 7822213 627489. Er is (geloof ik) ook een Nederlandse vertaling van dit wereldbeuchte boek van de 

Bobelprijswinnaar Economie die de vrije wereldhandel ontmaskerde als een uitbuit- en knechtingssysteem 

na er eerst een voorstander van te zijn geweest. 

 DAMBISA MOYO: DEAD AID -- WHY AID IS NOT WORKING AND HOW THERE IS ANOTHER WAY FOR AFRICA. 

London, New York: Penguin, 2009. ISBN 978-1-846-14006-8 

 DAMBISA MOYO:  WINNER TAKE ALL -- CHINA’S RACE FOR RESOURCES AND WHAT IT MEANS FOR US.  

London, New London, New York: Penguin, 2012. ISBN 978-1-84614-504-9 

 

iv. IN EJGEN CULTUUR GEINTEGREERDE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

De moderne Westerse Technologie en Democratie worden ook door veel Afrikanen als een zegen beschouwd. De 

praktijk van alledag wijst anders uit:  Afrika wordt met de dag armer en de jeugd ontvlucht het continent omdat ze op 

hun smartphone zien dat het leven elders veel comfortabeler en vrijer lijkt te zijn…  

Het onderliggende probleem van elke technologische innovatie is de <afwezigheid van een effectieve 

organisatorische infrastructuur met de erbij behorende financiering en sociaal-cultureel draagvlak > . 

EEN SIMPEL VOORBEELD: 

Als je een geasfalteerde weg aanlegt (technische innovatie) in een Ontwikkelingsland, dan moet je ervoor zorgen dat 

er voldoende lokale competente mensen zijn die deze weg kunnen onderhouden met (liefst lokaal geproduceerde) 

machinerie. Zo’n voorziening veronderstelt dat je daarvoor een technisch apparaat (organisatie) hebt. Bovendien dat 

je die lieden hebt opgeleid (onderwijs). En bovendien: dat je als overheid voldoende inkomsten krijgt om de zowel het 

onderwijs, de wegen zelf en de toezicht organisatie te  betalen (belastingheffing-systeem). Echter, dat kan alleen als  

de eigen bevolking voldoende surplus genereert (economische organisatie). Maar dat veronderstelt dat er sprake is 

van een markt met eerlijke concurrenten (ongelijkwaardige machtsverhoudingen). En dat is niet het geval. Bovendien 

zijn de geïmporteerde technologie, organisatie en politiek gevestigd op  westerse middenklasse normen en waarden. 

En die vormen een haast onoverkomelijk struikelblok omdat  daarin het individu centraal staat. In de eigen, Afrikaanse 

cultuur is dat juist niet het geval. Daar geldt het primaat van de groep waarvan men deel uitmaakt!    


