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VREEMDE EENDEN IN DE BIJT  
de actuele leefwereld van minderheden -- reactie op een incident     

deel drie van de biografische senioren-serie <Onze Levenscycli: Life goes on in circlesi> 

vooruitlopend op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie van de Verenigde Naties: 

te vieren & te betreuren op woensdag 21 maartii 2018  

Gerard B.Kosse 

 

 
 

WAARSCHUWING 
Deze biografische oprisping windt er geen doekjes om. Bovendien bevat de tekst beelden die als 

schokkend kunnen worden ervaren -- vooral door vooringenomen lieden die  hun bijziende ogen 

veelal sluiten voor onze prachtige, veelzijdige werkelijkheid, de dood, en het leed dat ze anderen 

aandoen. Ook zijn er mensen die zich tolerant vinden maar die zich toch bont en blauw ergeren 

als ze geconfronteerd worden met, bijvoorbeeld,  twee zoenende mannen. Meer dan 60% van 

ons Hollandse Volkje valt in die groep zegt het Sociaal Cultureel Planbureauiii. Al deze mensen 

kunnen zich frustraties besparen door deze PERSOONLIJKE REACTIE OP EEN INCIDENT terzijde te 

leggen en  gewoon een ander verhaal te lezen. In zo’n geval raad ik aan te kiezen uit hetgeen de 

redactie van onze alumnimedia Hilversum 3 & website Postvakh3  nu al zoveel jaren aanbiedt 

voor de vele lezers die -- zo blijkt uit de leesstatistieken1 -- met graagte,  vaak en lang op 

Postvakh3 rondstruinen.  

 

                                                           
1 GROTE BEZOEKERSAANTALLEN VAN ONZE ALUMNI WEBSITE  
Maandelijks verzorgt het bureau AWSTATS een geanonimiseerd overzicht van o.m. de aantallen bezoekers, gelezen 
artikelen,  en de tijd die men op onze alumniwebsite doorbrengt. Al maandenlang schommelt het aantal 
verschillende lezers rondom de 80 die tezamen 250 keer aanwippen. Veel artikelen worden herhaaldelijk gelezen en 
gedownload.  
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Eén van de twee gewraakte reclameposters van de firma Suitsupply. Op de andere zie je ook een  fraaie naakte torso.  

ALS DOOR EEN VREEMDE EEND GEBETEN 
Het was gisteren, 7 maart2,  voorpagina nieuws en er werden diverse tv-clips aan besteed:  

Tientallen reclameborden met posters van twee zoenende mannen werden besmeurd, beklad, 

ingegooid en afgeplakt. Hele abri’s werden zelfs gesloopt! Onwillekeurig vroeg ik me af of de 

homo-emancipatie weer terug bij af was. Maar dat is natuurlijk niet zo: Life goes on in circles! 

Echter, zo’n brute reactie had de pakkenfirma Suitsupply natuurlijk niet verwacht. We zijn 

immers tolerant! We hebben tegenwoordig toch ook het homo-huwelijk en zo??! Wat mij betreft 

mogen de aandeelhouders van Suitsupply zich echter vergenoegd in hun heterohandjes wrijven. 

Immers, juist dit soort publiciteit pakt doorgaans positief uit. Het vertaalt zich bij het nieuws- en 

sensatiebeluste publiek in afkeurende nieuwsgierigheid en grotere kooplust; dus in stijgende 

omzetcijfers! En daarmee wordt de kernwaarde  van ons Hollandse volk weer eens fraai 

gediend…!  

 

Maar er is meer aan de hand. Het ‘verbasterde c.q. foute spreekwoord’ dat ik als titel gebruikte 

voor deze paragraaf gaf het al aan: De gewraakte reclameposter van Suitsupply is foute boel. Er is 

veel meer mis mee dan je op het eerste oog ziet.  Er is sprake van een (onbedoelde?) 

stereotypering: de links afgebeelde stevig gebouwde jongeman is <stoer, mannelijk en actief>. 

De andere man vertegenwoordigt als het ware <het receptieve vrouwtje>: met gesloten ogen 

neemt deze figuur de zoen in ontvangst. Kortom: de klassieke (inmiddels achterhaalde) 

rolverdeling tussen man en vrouw wordt hier subtiel verbeeld! Dat die rolverdeling helemaal niet 

                                                           
2 TEN TIJDE VAN DIT SCHRIJVEN  IS HET 8 MAART: DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW 
De helft van de wereldbevolking -- de vrouwen -- laat vandaag zien dat ze genoeg heeft  van ongelijkheid, 
vernedering, uitsluiting, agressie, seksistisch gedrag, uitbuiting en hypocrisie. Vrouwen willen niet meer het 
pispaaltje zijn van de macho hetero-mannen die in de loop van de geschiedenis de macht hebben gegrepen. 
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van toepassing is in de meeste homo-relaties doet klaarblijkelijk niet ter zake! Er is daar juist géén 

sprake van “het-mannetje-en-het-vrouwtje”.   

Maar er is nog veel meer te zien: We zien niet alleen twee zoenende jonge mannen voor een 

fontein met twee ‘drakenpaarden’3. Afgezien van het feit dat ze elkaar ook best ergens anders 

hadden kunnen aflikken -- dus fatsoenlijk buiten zicht -- verlaagt die stoere Hollandse, blanke 

macho zich tot ergernis van veel brave burgers ook nog eens door ‘het’ te doen met een 

kleurling!  Zo goed als zeker een buitenlander. En daarvan hebben we er al veel te veel over de 

vloer. Met andere woorden: tot drie maal toe wordt Jan Modaaliv  ‘onnodig geconfronteerd’ met 

zaken die hij liever niet ziet want ze doen zijn fraai opgepoetste, tolerante zelfbeeld geweld 

aan…! 

 

Als er bovendien sprake  zou zijn geweest 

van een groot leeftijdsverschil tussen die 

hitsige kerels, dan zouden de rapen pas 

écht te gaar zijn geworden. Ik weet daar 

alles van want ik ben niet alleen gay. Ik ben 

ook nog eens een senior van 72 jaar, en 

woon en leef openlijk samen met een 

buitenlander. Bovendien heeft mijn partner 

een kleurtje en is hij 23 kalenderjaren 

jonger, maar oogt hij 30 jaar minder dan ik.  

Een ‘ouwe snoeper’ als ik  zou beter 

moeten weten en zich ‘netjes’ moeten 

gedragen…… zegt dan de nette, hetero 

kleinburgerman terwijl hij zich ondertussen 

schijnheilig, maar zonder kans op succes,  

zit te verlekkeren bij het zien van mooie 

jonge meiden met stevige bumpers… 

 

Gelukkig voor ons tweeën is het leefklimaat 

in een multiculturele omgeving zoals de 

onze stukken toleranter dan elders. In 

Amsterdam Zuidoost krijgen we dan ook 

nooit scheldwoorden naar ons hoofd 

geslingerd. En de posters  met zoenende 

mannen zijn overal onbeschadigd. Ook 

tegenover de fraaie moskee in de nabije K-Buurt en de Middelbare Scholen.    

                                                           
3 CHINESE DRAKENPAARDEN 
Ik weet niet of de beeldtaal opzettelijk is gekozen door de fotograaf toen hij die homomannen portretteerde. Maar 
het is een feit: De Chinese eenhoorn of wel "het Drakenpaard" geldt als een heel gunstig voorteken. Hij staat 
symbool voor een lang leven, vreugde, voornaamheid, illuster nageslacht en wijsheid. Zo’n "Qillin" is een van de 
meest krachtige zinnebeelden van geluk in de Chinese mythologie en in veel huizen zie je daarom zijn afbeelding. 
Ook in restaurants en andere publieke gebouwen. Het drakenpaard brengt immers roem, eer, rijkdom en succes 
naar zo’n huis. 
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MINDERHEDEN: VREEMDE EENDEN 

 

Het is er hier de plaats niet voor om algemene kenmerken van raciale, sociale, geslachtelijke, 

seksuele, economische, religieuze, en andere minderheden op een rijtje te zetten. Dat is ook niet 

nodig. Immers, we zijn in onze eigen jeugdjaren al bekend geraakt met het verschijnsel <import 

van gastarbeiders>. Vooral onze generatie Babyboomers heeft er economisch geweldig van 

geprofiteerd. Bovendien hebben wij als afgestudeerde Ludgerianen in de loop van onze loopbaan 

binnen en buiten de onderwijssector in toenemende mate te maken gehad met ‘mensen-die-

anders-zijn’. En hebben we ook kennis kunnen nemen van bergen wetenschappelijke en 

populaire literatuur over allochtonen en andere minderheden.  

 

Maar er is wat aan de hand met die stapels informatie. Ze hebben doorgaans gemeen dat ze zijn 

geproduceerd door buitenstaanders -- dus door leden van de meerderheid. Bovendien, vooral in 

ons land,  vanuit het vooringenomen Hollandse standpunt dat de bestudeerde minderheids-

groepen eigenlijk arme zielenpoten zijn die het op alle fronten “minder” hebben getroffen, 

“minder” presteren en dus ook eigenlijk minder waard zijn. Maar die juist daarom de 

goedwillende, eenzijdige bemoeienis van de meerderheid nodig hebben. Of gewoon eens tot de 

goede orde geroepen moeten worden -- desnoods door hen hardhandig in te burgeren en zich 

aan te laten passen. Maar onze Hollandse, kostbare en eenzijdige bemoeienis-van-buiten-af heeft 

niet mogen baten. Het minderhedenbeleid heeft gefaald op alle fronten. De feiten liegen er niet 

om. Lees de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid er maar op na.  

 

Ik denk dat ik in dit soort zaken enig recht van spreken heb. Immers, ik was tijdens mijn 

researchloopbaan bij de toenmalige nationale Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) 

de initiatiefnemer voor het beleidsgerichte Onderwijs-Onderzoek op dit gebied. Dat deed ik naar 

aanleiding van het promotie-onderzoek over gastarbeiders4  van onze huisvriend Dr Sjef Theunis, 

het toenmalige ‘opperhoofd’ van de ontwikkelings-samenwerkingsorganisatie NOVIB die onder 

                                                           
4 OVER DE (BEROERDE) POSITIE VAN BUITENLANDSE ARBEIDERS IN ONS LAND 
THEUNIS, Sjef. Ze zien liever mijn handen dan mijn gezicht. Baarn: Wereldvenster, 1979. ISBN 90 293 9709 8. 
645 pagina’s, inclusief uitvoerige, informatieve bijlagen en bibliografie. 
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zijn bewind een nieuwe, effectievere koers inzette. We leerden Sjef kennen toen hij in 1972 

verkikkerd raakte op mijn partner Bob: toentertijd een homo’s typerende start van een 

levenslange, hechte vriendschap. Je ziet hieronder dat Sjef (links) en zijn partner Hector in 

december 1991 afscheid komen nemen van mijn stervende, door aids mismaakte geliefde. In een 

eerdere bijdrage voor onze alumni-website5 heb ik het er al eens over gehad:  De manier en 

omstandigheden van ons definitieve afscheid zijn representatief voor het leven dat we leidden. 

Ze bepalen voor een belangrijk deel de vredigheid en tevredenheid van ons heen gaan. En 

daarmee samenhangend: het kwalitatieve oordeel dat we ons vormen over onze afgelegde 

levensreis.  

 

ONZICHTBARE VREEMDE EENDEN 

Er is één aspect dat homo’s, lesbo’s en de andere leden van de LHBT-minderheid6 onderscheidt 

van alle andere minderheden: ze zijn nagenoeg onzichtbaar. Ze vertonen doorgaans geen 

uiterlijke kenmerken of gedragingen die hen duidelijk onderscheidt van de meerderheid, behalve 

dan in het geval van “echte nichten” die excessief hun anders-zijn etaleren; veelal als 

overlevingsstrategie. Maar meestal geldt dat je mensen met een andere seksuele geaardheid niet 

als zodanig herkent. Je pikt ze op het eerste gezicht niet uit de massa; zeker niet als jezelf tot de 

hetero-meerderheid behoort. De leden van de genoemde minderheidsgroep LHBT herkennen 

elkaar echter meestal wél als zodanig. Ze hebben er als het ware een speciaal 

herkenningszintuig voor ontwikkeld. En dat moet ook wel als je bent omringd door 

discriminerende lieden die aan emotionele paranoia lijden……omdat ze hun eigen, superieur 

geachte seksualiteit en seksuele oriëntatie voelen wankelen bij het zien van de diversiteit die er 

                                                           
5 AFSCHEID VAN ELKAAR  
Je vindt het hier bedoelde artikel over de essentie van ons leven hier: https://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf  
6 LHBT-MINDERHEID 
De afkorting LHBT staat voor <Lesbisch, Homo, Bi-seksueel, Transgender>.  

https://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf
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klaarblijkelijk bestaat op die  gebieden. De bekladde en vernielde posters met zoenende mannen 

waarover ik het hierboven had, zijn de voor iedereen pijnlijke symptomen van die paranoïde 

twijfel en onzekerheid.  

 

VREEMDE EENDEN EN HUN LOYALE LIEFDE & VRIENDSCHAP  
De belangrijkste bron van veel ergernis over homo’s ligt volgens het discriminerende publiek  

ongetwijfeld op het vlak van de liefde. Vooral als openlijk blijkt dat lust ook bij gays een 

belangrijke rol speelt in hun liefdesleven. Wat mij betreft is het zelfs zo dat ik <levenslust> vooral 

ervaar als een synoniem voor <lust-in-liefde> en <liefde-in-lust>. En dat is heel wat anders dan je 

geile lusten botvieren.  Bobby, mijn in januari 1992 aan aids overleden geliefde, zag dit niet alleen 

in. Hij leefde er ook naar door onbevangen en oprecht zijn leven liefdevol te delen. Ik heb daar -

- zij het moeizaam -- veel van geleerd. In diverse bijdragen aan onze alumnimedia heb ik het daar 

al over gehad. Maar er is geen ‘Receptenboek voor de Liefde’. De liefde  gaat zijn eigen weg. En 

ieder van ons zal er op zijn eigen manier mee om moeten gaan. Maar dat zal maar ten dele 

lukken. De titelsong van de opera Carmen legt treffend uit waarom: ‘De liefde is een wilde vogel 

die zich niet laat temmen.’  En dus kan en mag geen enkele mens zijn eigen normen en waarden 

opleggen aan de ander.  Zo’n tolerante houding heb ik me gelukkig eigen kunnen maken. 

Vandaar dat ik met enige trots de onderstaande twee intieme liefdesfoto’s met je durf te delen.  
 

Eind december 1991: Bobby, mijn stervende geliefde,  neemt afscheid van  Patrick, dankbaar wetend dat ik in Patricks speelse 
en gepassioneerde omhelzing de kracht vond hem - Bobby -- tot zijn eind toe te blijven lief hebben 
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Bob blijkt ook nu nog, meer dan 25 jaar na onderstaand afscheidsmoment in december 1991 en zijn overlijden, 

te worden herinnerd en beleefd als de inspirerende verpersoonlijking van vriendschap en levenslust - net als toen 

 

 

LIEFDE, VRIENDSCHAP EN DE DOOD 

Frater Hilarius, onze vroegere leraar handenarbeid op de St.Ludgeruskweekschool,  blikte in 2016 

terug op zijn leven ter gelegenheid van zijn Platina Jubileumv als lid van de Congregatie van de 

Fraters van Utrecht. De toen 87 jarige wijze man bleek al lang niet meer gelovig en religieus te 

zijn in de klassieke betekenis van die aanduiding. Zijn ‘religie’ bleek  vooral in zijn positieve 

instelling en liefdevolle verbondenheid met de medemens -- met elke medemens. Hij vatte die 

essentie en zin van het menselijk bestaan dan ook als volgt samen. Het is voor ons allen een 

aansporing tot tolerantie en betrokkenheid. Sprekend over de historische Jezusfiguur schreef hij 

namelijk: 

“Nee, geen zoon van God, geen Messias. Hij was een gewoon mens, net als iedereen. Hij wilde in 

dat roerige Palestina vrede stichten. Nee, geen onderlinge nijd. Hij zocht naar de zin van het (zijn) 

leven en vond die in de volle overgave aan elkaar. Nee, geen verrijzenis, geen Hemelvaart, geen 

Pinksteren, alleen maar die alles-en-allen-omvattende liefde. Ja, daar heb ik alles, mijn hele 

leven voor over. En in die totale overgave aan elkaar is er geen ‘IK’ meer en ook geen ‘JIJ’. Daar is 

alleen maar die wonderlijke saamhorigheid: de LIEFDE. Nee, de dood is geen einde, maar een 

geboorte van een grenzeloze saamhorigheid. Daar ga ik voor !!!  

 

GBK 
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FIND YOUR PERFECT FIT 

 

NOTEN 
                                                           
i LIFE GOES ON IN CIRCLES 
Dit is de titel van een song uit 1974 van de Jamaicaanse reggae zanger Dennis Brown. Veel Babyoomers zullen zich 
hem en zijn liederen uit de jaren zeventig ongetwijfeld herinneren. Je kunt het genoemde plaatje hier beluisteren: 
https://www.youtube.com/watch?v=gePkU1SRU2M  
 
ii 21 MAART 1960: DE EYE OPENER TEGEN DE APARTHEID EN ANDERE VORMEN VAN DISCRIMINATIE 
Elke Ludgeriaan zal het zich herinneren: Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville - een zwarte township in 
Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika) - een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De 
politie opende het vuur op de menigte en schoot 69 demonstranten dood. Vandaar dat in Zuid-Afrika tegenwoordig  
die memorabele datum wordt gevierd als DAG VAN DE MENSENRECHTEN.   
Meer info vind je hier: https://www.beleven.org/feest/dag_tegen_racisme_en_discriminatie  
 
iii LHBT-MONITOR 2016 --  SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU (SCP) 
Als algemene toelichting op deze periodieke doorlichting van de leefsituatie van  mensen die tot de LHBT 
gerekend worden,  stelt het SCPB: “Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van de bevolking 
tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s) en de maatschappelijke positie op 
basis van grootschalige bevolkingsstudies. We analyseren de houding van de bevolking in verschillende Europese 
landen en in Nederland en besteden aandacht aan verschillende aspecten van de leefsituatie van LHB’s, zoals 
werksituatie, werkbeleving, leefstijl, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van geweld” 

https://www.youtube.com/watch?v=gePkU1SRU2M
https://www.beleven.org/feest/dag_tegen_racisme_en_discriminatie


9 
 

                                                                                                                                                                                              

                        
 
GK: EEN AANRADER & EYE OPENER! Maar lees die Monitor wel met wat relativerend gevoel voor humor!   
 
iv JAN MODAAL -- IN OVERDRACHTELIJKE BETEKENIS GEBRUIKT  
De figuur <Jan Modaal> wordt in deze tekst gebruikt in overdrachtelijke zin, en moet dus niet letterlijk worden 
genomen. Ik duid met die term aan dat ik doel op de <gemiddelde bevooroordeelde discriminerende mens die 
anderen miskent en onnadenkend leed bezorgt>. Ik gebruik hier dus een <stereotype> beeld om de strekking van 
mijn betoog te accentueren.  
Ter herinnering: de oorspronkelijke betekenis van <Jan Modaal> is vooral economisch. Wiki zegt er het volgende 
over: “Het karakter Jan Modaal stamt al uit 1968, toen het kabinet De Jong het Centraal Planbureau (CPB) voor het 
eerst vroeg te berekenen hoe het financieel beleid zou uitwerken op lage en hogere inkomens. Jan Modaal stond 
model voor een kostwinner van een gezin met twee kinderen, met een salaris dat in Nederland het meest verdiend 
werd. Vandaag de dag wordt het figuur ‘Jan Modaal’ nog altijd veel gebruikt; hebben bepaalde politieke maatregelen 
negatief effect op de koopkracht van Jan Modaal, dan wordt er veelal actie ondernomen en worden de maatregelen 
aangepast” .  
 
v DE ZIN VAN ONS MENSELIJK LEVEN -- VERWOORD DOOR ONZE VROEGERE DOCENT FRATER HILARIUS 
Op onze alumni-website vind je een herdruk van het artikel dat Hilarius schreef. Ga naar dit adres: 
https://www.postvakh3.nl/hilarius.pdf    

https://www.postvakh3.nl/hilarius.pdf

