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50 JAAR NA DATO 

DEEL 5 IN DE SERIE JUBILERENDE BABYBOOMERS 

 

GLIMLACHEND TERUGZIEN   
met het hieronder gepresenteerde transcript van een gesprek 

van het betweterige vriendenstel Bet & Weter 

Amsterdam, 25-07-2017 

Gerard B. Kosse 

 

 

AANGENAAM OM ZÉLF KENNIS TE MAKEN 
Beste Lezers van deze Serie “Jubilerende Babyboomers van de Ludger-

jaargang 1962-1967” en ook Jullie: die alsmaar aanzwellende stroom van  

Nieuwsgierige Ludgerianen die dit Postvakh3 bezoeken,  

 

Wij tweeën, Bet & Weter,  kijken hieronder terug op hetgeen vooraf ging 

aan dit 5e , tevens laatste, deel van jullie feestserie. Dat doen we op 

uitdrukkelijk verzoek van onze geestelijke vader Gerard Kosse die in 

april luistervinkje speelde op een Spaans terras. Daar maakten wij 

tweeën elkaar in een vriendengesprek deelgenoot van allerlei intieme zaken die jullie óók bijna nooit aan de 

grote klok hangen! Vandaar dat we,  met wat schaamrood op onze oude kaken en vrees in het hart, Kosses 

discrete verslagi ervan lazen. We konden echter opgelucht adem halen. Immers, hij rapporteerde nagenoeg 

niets over onze verrukkelijke (maar verwarrende) buitenhuwelijkse escapades, onze vreugdes en problemen 

met de kinderen, onze verveling, onze frustrerende arbeidsjaren, ons riant pensioen, onze hoogtepunten, ons 

benepen egoïsme, en onze angsten en twijfels. Kortom: hij rapporteerde niets over de vele taboe-onderwerpen 

waarover ook jullie nooit schreven. ’t Zal wel een kwestie van te weinig (zelf)vertrouwen en katholieke 

hersenspoeling zijn, dachten we na lezing van Deel 2 in deze serieii… 

 

Je zult je afvragen hoe Gerard ons tweeën heeft opgespeurd… Dat leek ons namelijk bepaald niet simpel. 

Immers, onze virtuele verblijfplaats bevindt zich tamelijk diep verscholen in een spelonk in het warrige 

doolhof van de krochten in Gerards brein. Hij is dus ook onze huisbaas. Ondanks dat diep verborgen plekje 

wist hij ons daar tot onze verbazing en ontsteltenis bijzonder snel te lokaliseren. Zou zijn bewustzijn  dan toch 

eeuwig jong zijn gebleven? Ondanks zijn oude, krakkemikkige lijf? Je weet maar nooit. Hij vertelde ons 

immers een keer dat wetenschappers hadden aangetoond dat sommige overledenen weer wakker werden en 

haarfijn konden navertellen wat er was gebeurd terwijl ze nog morsdood wareniii.   

 

BET: Maar kom eens ter zake, Weter. Plak de uitgetikte tekst van onze terugblik-op-al-het gewauwel in 

de eerste vier delen van deze Jubileum-serie nu maar eens in dit Word-document.   

WETER: Komt voor de bakker, Bet. Maar pas een beetje op je woorden. We hadden het toch niet zozeer   

over de inhoud van die vier bijdragen die jij smalend ‘gewauwel’ noemt?! Het ging ons er toch vooral om dat 

we helder kregen waarom die oude knakkers eigenlijk zo weinig van hun ziel en zaligheid te grabbel gooien 

op internet….! Maar je hebt weer eens gelijk. Ons vrijblijvend geklets is passé. Het gaat nu om het verslag 

ervan. Daar komt ie dan: 

---000--- 

 

WAAROM FEEST VIEREN? 
BET: Ik vind het maar raar dat die Ludgerjongens hun vertrek uit het Ludgerus-instituut 50 jaar na dato gaan 

vieren!  Want zeg nou zelf, Weter: Wat valt er nou eigenlijk te vieren aan het feit dat ze toen met stille trom 

hun biezen pakten? Zelfs frater Meinardus, die nieuwe Kapsones-directeur, had er niet aan gedacht om ‘zijn’ 

afgestudeerde knakkers met een Fraaie, Inspirerende Speech het Hollandse Onderwijsveld in te sturen. 
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Zonder enige vorm van afscheidsceremonieel taaide ieder klein groepje Volledig Bevoegde Onderwijzers af 

naar zijn bekrompen en verzuild gehucht, dorp of stadje. Ik zie zo’n vertrek eerder als een afgang.  

 

WETER:  Daar heb je gelijk in, Bet. Maar vergeet niet: Het leefklimaat in St Ludgerus was in 1967 nog 

onwerelds sober en pragmatisch! Ze leefden als monniken. Mondjesmaat bracht juist die vertrekkende meute 

daar wat verbetering in. Bekijk maar eens de grappige foto’s van hun Herdenkingiv van de Ludieke 

Afscheids-begrafenis van de Jaargang 1962-1967. De creatieve praatjesmaker Marcel Schrage had die 

teraardebestelling in september 1967 georganiseerd. De herdenking ervan in 2014 was het klapstuk van de 

Tweede Grote Reunie van die ouwe jongens!  Ze ondernamen toen een vivisectie op hun eigen generatie! Je 

ziet er hier twee foto’s van: 

 

 
Hans en Willem bepalen de locatie van het graf van de geest van 

de generatie 62-67 aan de hand van 'historische documentatie…' 

 
…Maar Chirurg Harrie en OK-assistent Hans treffen 

 letterlijk niets aan na hun incisie in het vlees van moeder aarde 
 

Een foto van de PLD (Plechtig Ludieke 

Begrafenis in 1967) werd ook nog door iemand 

opgeduikeld. Die werd dus lang bewaard….Dat feit 

alleen al… zegt veel  over de positieve waardering 

die de vertrekkende Jaargang er nog steeds op 

nahoudt als ze aan hun Ludgerusjaren denken. 

 

BET: Ja. Daarin heb je gelijk, Weter. Maar ook deze 

Senioren lijden aan de bekende nostalgische 

geheugenafwijking die zo karakteriserend is voor 

hun Ouwe Dag! En dat rozige vuurtje wordt in dit 

geval nog eens stevig aangewakkerd door onze eigen 

Geestelijke Vader & Huisbaas Gerard Kosse. Die 

ziet  overal positieve dingen in -- ondanks zijn 

uitermate slechte, bijziende  ogen. Zal wel aan zijn 

genen liggen! Of aan zijn omgang met vrolijke 

zwarten.  Maar het feit blijft dat het vertrek uit 

Ludgerus in 1967 een ontluisterende afgang was. 

Dus echt geen feestje waard….!! 

 

WETER: OK, ok! Ik moet je wel gelijk geven, maar… 

BET: Stop maar, Weter. Stop! Ik weet hoe moeilijk je het vindt om het gelijk van iemand anders te erkennen. 

Dat is een beroepsdeformatie van onderwijzers, denk ik. Bovendien is het zo dat… 

WETER: Hou er maar over op, B! Nu zit jij weer op je stokpaardje. Maar wat wou je ook al weer zeggen 

over het gebrek aan openlijk kenbaar gemaakte emoties en belevenissen van die ouwe Ludgerboys?    
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EMOTIES -- VERDRONGEN? VERGETEN? NOOIT GEHAD? 

BET: Eigenlijk wil ik er niet zo veel over zeggen, Weter. Het is nu eenmaal zo dat de meeste sociale en 

culturele revoluties van de jaren 1960 en 1970 nagenoeg aan alle Ludgerianen voorbij gingen. Ze waren  

tijdens hun Ludgerjaren niet ontvankelijk gemaakt voor maatschappelijke omwentelingen en kritische 

bevraging van hun eigen gevoelens en emotionele bindingen. Ook experimenteerden ze niet of nauwelijks.   

Integendeel. Ze bleven diepgaand gehersenspoeld met rooms katholieke dogma’s en de erbij horende 

emotionele taboes, schaamte, oogkleppen en gevoelens van schuld en zondigheid. Van een experimentje 

kreeg zelfs een homoseksueel buitenbeentje als Gerard aanvankelijk bijna een schuldcomplex. Lees dat 

verhaal over <Stanley en minnaars in mijn leven> er maar op nav. 

   

INTERRUPTIE VAN ONZE GEESTELIJKE VADER & HUISBAAS GERARD: 

Jongens, hou je aan je opdracht! Jullie moeten er vooral voor zorgen dat de jubilerende lezers van jullie 

discussie glimlachend terugzien. Dat die lieden in hun Club-Media zo weinig vertelden over hun geestelijk 

leven en levenservaringen is ook niet de schuld van de Redactie van Hilversum-3 & Postvakh3 . Laat al die 

jubilarissen dus gewoon maar glimlachen. Benadruk hun positieve karaktereigenschappen en hun succes!  

Slijm ze met hun tolerant gedrag en levensinzicht. Kortom: versterk hun illusies! Ontneem hen die niet. Laat 

ze die vooral blijven koesteren. Zo geef je die lieden moed voor de korte periode die nog voor ze ligt……… 

De westerkimme van hun zonsondergang moet eruit zien zoals ik die hierboven vanuit mijn salon vastlegde.  

En passant mag je ze natuurlijk wel eens een feiten-spiegeltje voorhouden. Maar dat moet dan ook zo’n  

geflatteerd, warm en poëtisch beeld weergeven. Snap je? Er zijn tenslotte talloze waarheden. Als iemand een 

verhaal gelooft, wordt het meteen een waarheid…voor hem! Daarom is terugkijken ook zo moeilijk. Het is 

bijna niet vast te stellen wat er precies gebeurde. Je invalshoek om naar de feiten te kijken, is beslissend voor 

je waarneming en waardering. Daarom zijn minderheidsgroepen ook zo belangrijk. Ze laten ons zien wat we 

anders niet beseffen! Zo wordt niemand blind voor de soms pijnlijke, maar altijd verrassende feiten….   

 

BET & WETER IN KOOR: Natuurlijk, baas! Komt in orde. We snappen precies wat je bedoelt. We wonen 

niet voor niets in je eigen brein! We zullen het dus niet meer zo openlijk over moeilijke en gevoelige zaken 

hebben. Alleen zijdelings -- een beetje. Om ze eventjes ironisch op het verkeerde been te zetten. Dat past 

beter bij die opvoeders, vind je ook niet ?!  

 

ONZE GEESTELJKE VADER GERARD: Precies. Zo is ’t maar net! 

 

BET op zachte fluistertoon tegen zijn makker Weter: “Njet” zal ie bedoelen! Waarom komt ie anders zo 

vaak terug op rode draden in zijn leven? Waarom laat hij zien dat hij er met pijn en moeite in geslaagd is zélf  

wat realistischer en opener in zijn door zwartjes bevolkte wereld te staan?  

WETER:  Precies! Maar hij had de mazzel dat hij zich in een grotere wereld kon bewegen dan de meesten 

van ons. Hij werd dagelijks geconfronteerd met enorme verschillen op politiek, economisch, sociaal, 

emotioneel  en godsdienstig terrein. Wij niet. Zou hij daarom steeds maar weer blijven hameren op het nare 

feit dat wij, witte Hollandse Babyboomers in het bijzonder & kapitalistisch en fundamentalistisch tuig in het 

algemeen,  eigenlijk de hele wereld besodemieteren om zelf in luxe te baden!? Zou hij …. 
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BET: Sst! sst! In zie dat Gerards amygdala actiever worden. Dat breingedeelte in de hersens speelt een sterke 

rol bij gevoelens van geluk, bij lekkere geurtjes waar hij zo dol op is, en bij seksueel stimulerende zaken. 

Krijgt hij misschien een kick van ons gelul?  

WETER: Warempel! Ik zie het nu ook. Zijn hersens --onze woonplaats!-- geven duidelijk aan dat hij bewust 

bezig is zijn humeur op te fleuren! Hij neemt zijn eigen lachles op Postvaskh3vi dus zélf ook ter harte.  

 

ONS ZOETE LEVENvii 
BET: Past helemaal bij hem, Weter. Hij moest ook wel. Immers, hij kreeg in zijn leven heel wat voor zijn 

kiezen. Lees de verhaaltjesviii die Frits Le Roux daarover neerpende er maar op na. Onze Geestelijke Vader  

demonstreert wat hij onder de titel <Ons Zoete Leven> uit de doeken deed; namelijk dat mensen héél veel 

invloed kunnen uitoefenen op hun eigen geluksgevoel!  

WETER: Ja, dat klopt, Bet!  Veertig procent van je geluk heb je in eigen hand! Als je snel even naar de 

visualisatiehoek van Gerards brein kijkt, dan zie je de afbeelding van het geluksappeltje weer voor je. Kijk 

maar. Geluk is maakbaar! 

 
 

BET: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Laten we die verfrissende geluksappel maar gebruiken als 

uitsmijter van ons terugblikkend verhaal! Okay? 

WETER: OK!! Goed idee.  En nu weg wezen, Bet! Je wilt immers niet écht weten of je die Ludgeriaanse  

Babyboomers aan het glimlachen hebt gekregen…?! Of wel soms?  

 

ONZE GEESTELJKE VADER GERARD HAD WEER HET LAATSTE WOORD: 

Jongens, jullie zijn vergeten je lezers op het hart te drukken dat ze een boekje moeten lezen dat prettig 

aansluit bij hun moderne illusies en het waarden- en kijkpatroon waarvan St Ludgerus de fundering legde. 

Het heet heel toepasselijk WE ZIJN TOCH GEEN BREIN?ix 

En vergeet niet alle Ludgerianen van de Lichting 1962-1967 een FIJNE REUNIE toe te wensen!  

Of nog beter: Laat maar zitten. Dat doe ik bij deze zélf. 

Met een knipoogje -- dat wel! 
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EINDNOTEN  
zijn er om óók gelezen te worden…hun licht staat op groen!  
 
 
i KOSSES VERSLAG VAN ONS INTIEME VRIENDENGESPREK OP EEN SPAANS TERRAS 
Het 1e Deel van de Serie Jubilerende Babyboomers heeft als titel <HETE HANGIJZERS>. Daar kun je gelukkig 
niet alles lezen over onze intieme ontboezemingen.  Hier is het adres:  
http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato.pdf    
 
ii TE WEINIG (ZELF)VERTROUWEN EN DURF OM MEDE-MENSELIJKHEID TE BEVORDEREN DOOR OPENHEID 
Privacy kwesties verschillen sterk per cultuur. Taboe-onderwerpen dus ook. Maar door die verschillen 
expliciet te benoemen -- liefst na ze ook te hebben beleefd -- leren we onze eigen verabsoluteerde 
opvattingen te relativeren. Al doende leer je zo ook je beoordelingsvermogen en een krachtige, maar 
bescheiden vorm van vertrouwen-in-jezelf-en-de-medemens te ontwikkelen. Vandaar dat Deel 2 van de 
serie Jubilerende Babyboomers 50 jaar na Dato het begrip VERTROUWEN eens onder de loep nam. Je vindt 
het hier: http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf  
 
iii IS ONS <BEWUSTZIJN> IETS BUITEN ONS LIJF?  
In het 3e Deel van de Serie Jubilerende Babyboomers worden de FANATIEK GELOVIGE LUDGERIANEN 
ontdaan van hun seculiere hemdje. Ze blijken in hun nakie staand te lijden aan ondoordacht en 
ongefundeerd Niksisme of Ietsisme. In eindnoot XIII van die Ontnuchterende, Materialistische Striptease 
staan handzame verwijzingen naar bronnen die je verder wegwijs maken in het spokenbos van onze 
menselijke geest en bewustzijn. Hier is het adres van de Geloofsspiegel die Gerard zijn voormalige 
klasgenoten voorhoudt: http://www.postvakh3.nl/fanatiekgelovig.pdf 
 
iv HERDENKING & VIVISECTIE 2014 -- LUDIEKE BEGRAFENIS VAN DE GEEST VAN DE JAARGANG 1962-1967 
Het sobere leven op het St.Ludgerusinternaat in de jaren 1960 is in een Power Point Presentatie verbeeld . 
Postvakh3 laat je meegenieten. Bezoek daarvoor:  http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf  
De reünies van de Ludgerjaargang 1962-1967 waren alle uitzonderlijk  zowel qua stijl, contactintensiteit als 
feestelijke (ludieke) vormgeving die appelleerde aan de sfeer die deze scharniergeneratie vroeger 
introduceerde. Alle info die over die bijzondere ontmoetingen werd gepubliceerd, vind je hier:  
http://www.postvakh3.nl/reunieswaar.pdf   
De vivisectie-2014 komt luchtig en ironisch aan de orde in Nummer 14 van Hilversum 3. Zie de bijdrage van 

Gerard Kosse met de titel <LUDJE RAPPORTEERT op eigen wijze OVER DE 3E REUNIE --  Met Foto-Bijlage>. Hier 
is het adres: http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief14.pdf  
 
v ZOEKTOCHT NAAR EIGENTIJDSE, ADEQUATE NORMEN & WAARDEN VAN DE LUDGERJAARGANG 62-67  
Jammer genoeg heeft niemand van de Ludgerjaargang 1967-1967 iets substantieels meegedeeld over zijn 
zoektocht naar nieuwe, adequate normen en waarden om zijn seculier bestaan vorm te geven en mede-
menselijkheid te betrachten door meer openheid en mede-deelzaamheid. Een uitzondering betreft het 
sub-thema seksualiteit. Zie met name het website-artikel <Stanley en Minnaars in mijn Leven> op het 
volgende adres:  http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf  
Zijdelings komt het liefdesthema terug in een paar andere bijdragen van dezelfde auteur. Zie met name 
het biografische verhaal <Ommekeer in Haïti> dat ook illustreert hoe ingrijpende levenswendingen kunnen 
optreden. Zie: http://www.postvakh3.nl/ommekeergbk.pdf  En in mindere mate geldt dat ook voor het 
wrang-komische verhaal waarin duidelijk wordt dat grote delen van de mensheid hun lichamelijkheid 
intenser en liefdevoller beleven dan westerlingen. Lees de Togolese avonturen van de schrijver er maar op 
na in het verhaal dat ook over zijn zorgelijke doodsangst gaat: 
http://www.postvakh3.nl/pijpaanmaarten.pdf   
 

                                                           

http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato.pdf
http://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf
http://www.postvakh3.nl/fanatiekgelovig.pdf
http://www.postvakh3.nl/terugblik1.pdf
http://www.postvakh3.nl/reunieswaar.pdf
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief14.pdf
http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf
http://www.postvakh3.nl/ommekeergbk.pdf
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vi BEWUST ONS EIGEN GELUKSGEVOEL OPPEPPEN   
We kunnen leren lachen om te lachen! Dat werd vooral duidelijk en begrijpelijk uitgelegd in de ‘lachles” met 
de lange titel DE MENSELIJKE LACH OP DE AMUSANTE ONTLEEDTAFEL VAN GERARD KOSSE (25 november 
2016). Je vindt dat gelukkig makende verhaaltje -- aldoor lachend -- op dit adres:  
http://www.postvakh3.nl/lachenmetgbk.pdf  
 
vii ONS ZOETE LEVEN… 
Onder deze titel wordt in deel 4 van de Serie <Jubilerende Babyboomers 50 Jaar na Dato> getracht uit de 
doeken te doen dat we een uitzonderlijk welvarend, mooi en belevingsrijk bestaan hebben gehad. Ook niet 
onbelangrijk is het gegeven dat we zo’n 40% van ons levensgeluk zelf in handen hebben. 
Lees daarvoor in: http://www.postvakh3.nl/onszoeteleven.pdf   
 
viii BIOGRAFISCHE VERHALEN OVER ‘HUISBAAS’ GERARD, OPGETEKEND DOOR FRITS LE ROUX  
op het paradijselijke domein in Zuid-Frankrijk dat hij eigenhandig bouwde om het te delen met zijn Ans  
 Zie de Verslaggeving in drie delen die Frits Le Roux maakte van het Biografische Diepte-interview dat hij 
gedurende drie septemberdagen afnam in het landelijke, kruidig-geurende Molleville:  
INTERVIEW MET GERARD KOSSE:   
DEEL 1: zijn jeugd & jonge jaren (1945-1967) -- http://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf  
DEEL 2: Studie, Liefde & Carrière: 1967- 1993 -- http://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf  
DEEL 3: De Crisis en Daarna; 1993 -    --  http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf  
Over de uitgebreide documentatie, voorbereiding en wederzijdse waardering van die heuglijke gesprekken, 
vertelt Gerard zelf iets in de geïllustreerde website-publicatie TOT OP HET BOT. Hier is het adres ervan: 
http://www.postvakh3.nl/totophetbot.pdf  
 
ix WE ZIJN TOCH GEEN BREIN? 
Niemand zal het ontkennen: Ons brein bepaalt en stuurt ons algehele functioneren en ons besef, ons 
bewustzijn  daarvan. Die feitelijke, neuro-anatomische en neurologische basis van ons bestaan mocht in 
onze neo-christelijke cultuur lange tijd niet of nauwelijks onderzocht worden. Vaak werden bevindingen 
zelfs botweg ontkend of fel bestreden. Dat was begin jaren 1980 zelfs nog het geval met professor Schwaabs 
constatering dat gays óók beschikken over een iets andere en een complexere hersenstructuur dan 

hetero’s. Ik ben er maar wat blij mee! ☺ Maar de neurologische basis  van ons bestaan en bewustzijn 
kunnen niet gelijk gesteld worden aan ons bewustzijn zelf! De bijna-dood-ervaringen waarover Eindnoot III 
het hierboven heeft, weerspreken zo’n gelijkstelling. MISSCHIEN IS DE ZOEKTOCHT NAAR ONZE ‘ZIEL’, 
NAAR ONS (ZELF)BEWUSTZIJN, EEN NOOIT EINDIGEND QUEESTE NAAR DE VERBINDING TUSSEN ONS 
LICHAAM EN ONZE PSYCHE…?!  
Een vlot leesbaar boek over deze kwestie raad ik iedere Ludgeriaan van harte aan: 
Alva Noë. WE ZIJN TOCH GEEN BREIN? 2009. Nederlandse vertaling: Rotterdam: Lemniscaat, 2013. ISBN 978 
90 477 0519 2  
 

 

http://www.postvakh3.nl/lachenmetgbk.pdf
http://www.postvakh3.nl/onszoeteleven.pdf
http://www.postvakh3.nl/interviewgbkosse.pdf
http://www.postvakh3.nl/interviewgbk2.pdf
http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf
http://www.postvakh3.nl/totophetbot.pdf

