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Amsterdam, 20-08-2018  /  Gerard B.Kosse  /  Ludgerjaargang 62-67 

 

Verbluft keek ik gisterenavond naar het journaal van 8 uur: men berichtte  zowaar over het belang 

van het fotografisch vastleggen van begrafenissen, crematies  en andere vormen van definitief 

afscheid nemen van onze dierbaren. Er bleek zelfs een beroep te bestaan dat ‘afscheidsfotograaf’ 

heet! Geweldig nieuws. Dit ging over iets wat ons allemaal aangaat en niet alleen ‘ver-van-mijn-

bed’ gebeurt! Iedereen krijgt immers te maken met de dood: Allereerst in onze onmiddellijke 

omgeving. En uiteindelijk gaan we zelf ook dood. Het is dus zaak om nu  al te wennen aan dat idee.i  

 

Klaarblijkelijk wordt tegenwoordig beter begrepen dat een diep bedroefd iemand als het ware vaak 

is ‘afgesneden’ van zijn omgeving en zichzelf. Het ongrijpbare, onbegrijpelijke moment van het 

overlijden van een geliefde is dermate overweldigend dat de achterblijvende persoon niet of 

nauwelijks meer waarneemt wat er om hem heen gebeurt. Hij of zij wordt in zo’n situatie steeds 

meer opgezogen in een zwart gat van verdriet. Een zwart gat dat alle emoties, alle ervaringen, alle 

gebeurtenissen en zelfs  het identiteitsbesef van betrokkene opzuigt en er de oorzaak van is dat er 

een deprimerend gevoel van gemis en vervreemding ontstaat. Zijn herinnering aan het laatste, 

emotionele afscheid van zijn geliefde is daardoor uitermate vaag en vol met lacunes. En dat is er 
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dan weer de oorzaak van dat het rouwproces van de achterblijvende partner onnodig lang en 

moeizaam verloopt waardoor die de draad van een (nieuw en ander) leven niet voldoende kan 

oppakken.  

 

 

“Wat jammer dat zoiets nog niet bestond in 1992, toen Bobby overleed,” schoot het tijdens 

voornoemd NOS-Journaal even door mijn hoofd. Maar onmiddellijk daarop realiseerde ik me dat 

ik wel degelijk over Rouwalbums beschik die voldoen aan alle eisen van de kwaliteits-producten 

die de bij het Platform <Afscheidsmomenten>ii aangesloten fotografen tegenwoordig realiseren.  

Ik realiseer me nu nog beter dan voorheen dat mijn vrienden en vriendinnen zich eind 1991 wél 

bewust waren van de zinvolle en troostende invloed van een fotografische herinnering aan het 

grote verlies dat ik en zij ervaarden bij de dood van mijn geliefde Haïtiaanse Partner, Bob Turnier. 

Zij maakten namelijk foto’s van Bobby nadat hij als terminale patiënt naar huis was gekomen om 

daar te sterven. In de bijdrage AFSCHEID VAN ELKAARiii uit 2016 komt dit zijdelings aan de orde en 

wordt benadrukt hoe belangrijk het is om op je eigen manier afscheid te nemen. Hun foto’s 

werden door hen bijeengebracht en verwerkt in een Afscheidsalbum. Achteraf zag ik pas écht hoe 

het was en hoe mijn terminale Bob altijd het stralend middelpunt bleef, ondanks zijn verminkingen.  

Bobs levensmotto bleef ook nu <Share&Enjoy> -- Hier met vriendinnen uit Parijs (links) en met mijn minnaar Patrick (rechts)  

 

Van de AFSCHEIDSCEREMONIES NA BOBS OVERLIJDEN maakte vooral Alvaro Villalobos Arcibar veel 

foto’s. Alvaro bleek daarvoor bij uitstek geschikt. Hij was een huisvriend en dus bekend met de 

intieme kanten van ons leven. Bovendien minder gehinderd door gêne bij het zien van uitingen van 

diep doorvoelde emoties van verdriet, rouw en vreugde dan zijn Nederlandse collega’s omdat hij 
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van oorsprong uit Mexico kwam. Daar is men er meer vertrouwd mee en wordt het laatste afscheid 

al heel lang gefotografeerd. Ik herinner me dat ik hem expliciet verzocht om in ieder geval foto’s 

te maken van de 7 Belangrijkste Ceremonies die je hieronder genoemd ziet op het kaft. Zo’n album 

leek me noodzakelijk omdat met name diverse familieleden niet uit Haiti over konden komen 

omdat ze zich letterlijk met machinegeweren in hun omheinde villa’s hadden verschanst tegen de 

aanvallen van extremistische Conservatieven en de trawanten van de drugsbaronnen die na de 
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Amerikaanse ‘bevrijding van de dictatuur’ het heft in handen hadden genomen. Met een 

Afscheidsalbumiv zouden Bobs afwezige familieleden en andere veraf wonende vrienden toch wat 

inzicht kunnen krijgen in het verlies en troost kunnen putten uit de beelden van hen die wél een 

laatste groet konden brengen. Ik had toen nog niet in de gaten dat ikzelf er het meest baat van 

zou hebben om mijn rouwperiode in positieve zin te beleven en dat ik juist daardoor uiteindelijk 

een nieuw leven kon beginnen met mijn huidige partner Yves.  

 

VOORAL DOOR HET HERHAALD BEKIJKEN VAN MIJN AFSCHEIDSALBUM WERD MIJN ROUW 

VERZACHT EN WERD IK BELOOND MET EEN NIEUWE START VAN MIJN LEVEN!  Vandaar dat ik 

aan alle Ludgerianen aanbeveel om tijdig maatregelen te nemen die garanderen dat jezelf en je 

nabestaanden de beschikking krijgen over een goed Afscheidsalbum. In onze westerse cultuur 

hebben we er heel veel baat vanv! Immers: 

 

We scheppen een emotioneel gezondere samenleving 

door ook ons diep ingrijpende verlies bespreekbaar te maken! 

GBK 

 

 

 

 

DE EINDNOTEN STARTEN OP BLZ 10 
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Enkele zeer persoonlijke foto’s uit het Afscheidsalbum 1992 

<NA 25 JAAR MAKEN ZE DEEL UIT VAN HET MAATSCHAPPELIJK GEHEUGEN> 

(Dat is de Visie van de Mulat-groep waartoe Bobby behoorde in Haiti. Bovendien een zienswijze 

waaraan ik me -- nog wat aarzelend -- conformeer) 

 

1. ontkoppeling van ademhalingsapparatuur door mezelf en vriend Lutz (links) 

onmiddellijk na Bobs overlijden thuis -- zoals Bobby had gewenst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het per Koerier gearriveerde Doodskleed van de Koninklijke Familie te Lomé (Togo) 

representeerde de Voorouders van die Familie bij Bobs sterfbed 

totdat het Prinsesje dat naar Bobby werd vernoemd zou arriveren voor Bobs crematie 
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3.Pas bij het zien van deze foto werd ik me bewust van  de bemoedigende hand  

van mijn minnaar Patrick  

en mijn herinnering aan zijn onschatbare steun  

bij het verwerken van mijn verdiet 

om Bobs heengaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het gesnik van vrienden en vriendinnen 

werd pas een levende herinnering toen ik deze foto zag 
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5.Van heinde en ver  

stuurden vrienden hun condoleances -- Twee met bloemen beladen busjes konden 

hun fleurige vracht nauwelijks kwijt in de homo-vriendelijke Agneskerk in Den Haag 

 
Het deerde de priesters niet dat Bobby als echte Mulat slechts 3 x een kerk bezocht: 

bij zijn doop -- bij zijn ‘huwelijk’ -- en bij zijn dood 

 

6. De twee laatste baby’s die naar Bob vernoemd werden  

samen met hun ouders en mij op de 1e rij 

tijdens de Roze Crematie Ceremonie 
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7. Drie maanden later -- 3 maart 1992 

Bobs favoriete Gedicht ITHAKA van Kafavis gezonden door een huilende Harpspeelster 

ASBIJZETTINGSCEREMONIE 

Aula van de Nieuwe Ooster Begraafplaats 

 
  

8. OP WEG NAAR HET DEFINITIEVE EIND 

Intimi volgen me naar de rustplaats van Bobs Asbus  

op de Nieuwe Ooster Begraafplaats 
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9. IEDERS LIEFDESWENS  

gaat mee het ‘graf’ in waar Bobs Asbus blijft rusten.  

 IK BEVRIJD DAARNA DE WITTE ZIELENDUIF UIT ZIJN ROZE FYSIEKE KOOI… 

(slot van de Asbijzettings-ceremonie) 
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EINDNOTEN 
 
i NU AL WENNEN AAN DE DOOD 
In mijn vorige bijdrage aan Postvakh3  berichtte ik over mijn regelmatig bezoek aan de bijzondere begraafplaats waar 
de asresten van mijn in 1992 overleden geliefde in een graf rustten. Zulke bezoeken hebben ook het onbedoelde effect 
dat we wennen aan het idee ooit dood te gaan. Het SPREEKTABOE OVER DE DOOD wordt zo ook effectief 
geminimaliseerd.  
Over de meerwaarde van de Nieuwe Ooster Begraafplaats (Amsterdam) bericht ik in de bijdrage NABIJ HET GRAF. Je 
vindt deze hier: https://www.postvakh3.nl/nabij-het-graf.pdf  
 
ii KWALITEITS- , SOCIALE EN EMOTIONELE ASPECTEN VAN AFSCHEIDSFOTOGRAFIE 
De fotografen die zijn aangesloten bij het platform AFSCHEIDSMOMENTEN geven er blijk van te beschikken over de 
sociale vaardigheden die nodig zijn om met mensen in een aangrijpende verliessituatie om te gaan. Ze worden met 
naam genoemd op de website van dit PLATFORM:  www.afscheidsmomenten.nl  
De hier genoemde organisatie is het resultaat van de aanhoudende inzet van de pionierster en drijvende kracht op dit 
gebied, BOUKJE CANAAN. Haar website informeert je uitvoerig en inlevend over het belang van beeldend vast leggen 
van de persoonlijke aspecten van het nemen van afscheid van een dierbare. 
Bezoek daarom: www.afscheidsfotograaf.nl 
 
   
iii AFSCHEID NEMEN VAN ELKAAR EN VAN HET LEVEN IN DE TERMINALE FASE VAN EEN GELIEFDE 
Je vindt dit persoonlijke verhaal over de laatste 6 weken van Bobs leven hier:  
https://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf  Het is het meest gelezen document op onze alumniwebsite Postvakh3.nl 
-- hoogstwaarschijnlijk vanwege de herkenning van & het voelen van verwantschap met de levensvisie die in de tekst 
van het daar opgenomen gedicht ITHAKA naar voren komt.  
 
iv DE DIGITALE VERSIE VAN HET AFSCHEIDSALBUM 1992 & BIJBEHORENDE BIJLAGEN  
Het digitale versie van Album en Bundel Bijlagen zijn per email gratis opvraagbaar bij mij: gerard.kosse@planet.nl 
Het Album bevat 98 pagina’s met foto’s en zeer korte teksten. De omvang van de digitale versie is 257 MB 
De Bundel Bijlagen bevat 54 pagina’s. De omvang van de digitale versie is 45 MB 
 
v ANDERE GEDENKACTIVITEITEN ZOALS EEN BEZOEK AAN HET GRAF VAN EEN OVERLEDENE 
In mijn vorige bijdrage NABIJ HET GRAF vertel ik tussen de regels door dat het gedenken van een overledene vaak met 
zich mee brengt dat dit leidt tot zelfreflectie en heroriëntering op de kernwaarden van een tolerante samenleving. 
Hier is nogmaals het adres ervan: https://www.postvakh3.nl/nabij-het-graf.pdf  
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