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Het zal de trouwe bezoekers van onze alumni-website zijn opgevallen: sinds begin oktober is er  geen bijdrage 

meer verschenen van mijn hand. Dat kon ook niet, want ik lag in de lappenmand, geplaagd door rug-, heup 

en koppijn die dreigden mijn leven en humeur permanent te vergallen. Maar ik ben aan de beterende hand 

en grijp graag een kerstkaart aan om weer van me te laten horen. 

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder svp. 

 

“LEVEN”…ALS INSPIRERENDE KERSTWENS 

De meest inspirerende kerstkaart in mijn leven ontving ik vandaag van Wim Smeets, een door ieder 

zeer gewaardeerd Ludgeriaan van jaargang 1962-1967. Hieronder vind je zijn boodschap afgedrukt. 

Zijn geliefde levensgezellin Riekie Walravens overleed pas geleden; op 15 november. En juist dat 

trieste feit maakt Wims aansprekende,  levenskrachtige 

kerstwens zo opmerkelijk. Wim blijkt immers -- wellicht 

juist door het heengaan van zijn zo geliefde echtgenote -

begrepen te hebben waarom het écht gaat in ons leven. 

En net zo belangrijk: hij maakt ons allen deelgenoot van 

zijn aanmoedigend inzicht. Wim is klaarblijkelijk bezig zijn 

verdriet te overstijgen, na  zijn louterende verlies eerst 

diep doorvoeld te hebben. Hij liet ook daarom in het 

Overlijdensbericht1 Riekie zélf aan het woord met haar 

smartelijke, berustende afscheidswoorden: 

“Tranen van verdriet 

als je geen uitweg meer ziet, 

als je hen die je liefhebt achter moet laten 

en je weet dat je aan je laatste reis begint.” 

 

De toon en intentie van Riekies Hartverscheurend Adieu deden me onwillekeurig terugdenken aan 

de laatste, prachtige zes weken van het leven van mijn eerste echtgenoot, Bob Turnier. Net als 

Riekie,  was Bob zich in januari 1992 pijnlijk bewust van zijn eigen verdriet en van het gemis dat bij 

                                                           
1 OVERLIJDENSBERICHT VAN DE GELIEFDE VAN VOORMALIG LUDGERIAAN WIM (1962-1967) 
De volledige tekst vind je hier: http://www.postvakh3.nl/riekiesmeetswalravens.pdf  
  

http://www.postvakh3.nl/riekiesmeetswalravens.pdf
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mij en zijn vrienden zou ontstaan. Daarom gaf bij zijn afscheid2 alle achterblijvers een nog velen  

inspirerende boodschap mee: de oproep om bewust te zijn -- om te leven in het Hier & Nu! Riekie 

deed klaarblijkelijk hetzelfde. Zij bleef als inspiratie in Wim voortleven. Wims Kerstkaart getuigt 

daar van met Wim&Riekies blij makende oproep <Pluk de dag met een lach!>   

Die blijmoedige boodschap is heel in het bijzonder opportuun voor onze leeftijdsgroep. Immers, 

zo’n plukactie wordt op onze leeftijd nogal eens bemoeilijkt door allerlei kwalen en kwaaltjes.  

 

CHRONISCHE ZIEKTE BINNEN ONZE LEEFTIJDSGROEP… 

Elke voormalige Ludgeriaan heeft het om zich heen zien gebeuren of zelf meegemaakt: Op onze 

leeftijd worden we steeds vaker geconfronteerd met de eindigheid van het leven van ons zelf en 

van onze geliefden. De eigen vitaliteit en energie en die van onze leeftijdsgenoten nemen af. Onze 

gezondheid laat het steeds vaker af weten. En ook zijn sommige Ludgerianen al geconfronteerd 

met het spookbeeld zichzelf of zijn geliefde te verliezen door dementie.  

                                                           
2 EEN INSPIREREND EN BEMOEDIGEND <AFSCHEID VAN ELKAAR>   
Het verhaal over Bobs Afscheid is het vaakst gelezen en herlezen document op onze alumniwebsite Postvakh3. 
Er wordt niet alleen even realistisch stil gestaan bij ons afscheid van elkaar en van ons eigen leven. Ook en vooral wordt 
duidelijk wat Bobs inspirerende levensvisie in hield. Zie: http://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf  
   

http://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf
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Dat onvermijdelijke aftakelingsgegeven wordt nog veel schrijnender als we bedenken dat 50% van 

de Nederlandse bevolking een chronische aandoening heeft3. Van de mensen van 75 jaar en ouder 

heeft ruim 70% zelfs drie of meer chronische aandoeningen. Hart- en vaatziektes, dementie, 

artrose, diabetes en kanker zijn bij onze leeftijdsgroep de grootste boosdoeners en veroorzaken 

veel ziektelast voor de bejaarde patiënten zelf en voor hun zorgverstrekkende partners die zélf al 

niet meer zo fit zijn. Die overmatige belasting en de ermee gepaard gaande vereenzaming en 

verschrompeling van het welzijnsgevoel van de bejaarde patiënt en de zorgverstrekkende partner 

worden nog steeds te weinig onderkend door de Landelijke Politiek die aandringt op “zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen” .   

 

INGRIJPENDE VERANDERING IN ONZE LIEFDESRELATIE 

Uit eigen ervaring weet ik hoe slopend en pijnlijk het is om langdurig je eigen, terminaal zieke 

geliefde te verzorgen en te zien weg kwijnen. Ik doel op de periode 1989-1992  toen ik mijn eerste 

geliefde, Bob Turnier, verzorgde tot aan zijn -- toentertijd  nog onvermijdelijke -- dood. Immers, hij 

had Aids. Het was méér dan een full-time baan! Ik kwam elke dag tijd tekort;  ook al had ik mijn 

betrekking opgezegd om me helemaal in te kunnen zetten voor Bobs welzijn, voor de continuering 

van onze innige liefdesrelatie en voor het bewust en zichtbaar afwijzen van het stigma dat een 

hysterisch angstig en slecht voorgelicht publiek ons opplakte.    

 

In diverse bijdragen voor onze alumni-website heb aan mijn leven met Bobby gerefereerd. Maar ik 

kwam er nooit aan toe om uit de doeken te doen dat liefdesrelaties drastisch veranderen als er 

sprake is gekomen van een grote zorgbehoefte van één van de partners.  De zorgrelatie dreigt 

dan allesoverheersend te worden! Steeds vaker dient zich dan de prangende vraag op hoe de 

relatief gezonde verzorger (mantelzorger) en de chronisch zieke partner nog vorm en inhoud aan 

hun onderlinge liefde kunnen geven! Vrijen, seks en allerlei gemeenschappelijke activiteiten en 

interesses raken steeds verder op de achtergrond. Intimiteit dreigt zelfs te verdwijnen. En veel 

andere menselijke basisbehoeften4 komen ook in het gedrang.  Desondanks weten gelukkig nog 

heel veel koppels in zo’n situatie aan elkaar kenbaar te maken dat ze van elkaar houden!  

                                                           
3 CHRONISCHE ZIEKTE EN MULTIMORBIDITEIT: 
Cijfers en meer details over dit belangrijke aspect van de volksgezondheid vind je hier:  
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-
context/huidige-situatie 
 
4 MASLOW: MENSELIJKE BEHOEFTEN 
Je kennis ophalen over de piramide van Maslov kun je hier: 
https://www.toolshero.nl/psychologie/piramide-van-maslow/  Maar voor juist deze bijdrage is het belangrijk om je te 
realiseren dat DE BEHOEFTENVOLGORDE PER CULTUUR KAN VERSCHILLEN. Ik vertelde er zijdelings iets over in diverse 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie
https://www.toolshero.nl/psychologie/piramide-van-maslow/
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In de jaren 1990 werd deze kwestie niet of nauwelijks onderkend. En tegenwoordig is de situatie 

niet veel verbeterd. Zelfs in de Verpleegopleiding komt het nog niet aan bod. Wijkverplegers en 

andere zorgverleners weten daardoor niet hoe ze intimiteit tussen mantelzorger en zieke partner 

kunnen bevorderen en in stand houden. Praktische tips voor zulke kwesties zijn nog steeds zeer 

schaars. Ik vond op internet een lijstje dat me erg aansprak5 -- temeer omdat nu blijkt dat Bob en 

ik eind jaren 80 al pionierden met dergelijke zaken. Diverse paragrafen in Bobs biografie GEWOON 

GELUK6 verschaffen daarvan de levendige details.  

 

Ook kun je in diverse bijdragen op onze website zien en lezen dat ik tijdens en na de zware 

ziektejaren van mijn geliefde Bob heel veel steun heb gekregen van een jonge minnaar. Dat 

gebeurde met medeweten, aanmoediging en waardering van mijn terminaal zieke Bob. Als 

Haïtiaan had Bob een andere, wijzere en positievere houding ten opzichte van seksualiteit en seks-

buiten-een-relatie7. Langzamerhand leerde ik van hem. Bob begreep indertijd dat ik door verdriet 

om hem en zijn lot dreigde <buiten-zinnen> te geraken. En zijn preventieve therapie bleek juist: 

Erotische ervaringen en innige seks met Patrick hielden me <heel en bij zinnen> . Vandaar dat 

Bobby en Patrick zo hartelijk met elkaar om konden gaan. Sommige foto’s illustreren dat8 beter 

dan ik in woorden over kan brengen. 

 

DE LEVENSDRAAD WEER OPPAKKEN 

Ieder van ons zal op eigen manier zijn of haar levensdraad weer moeten oppakken na het overlijden 

van zijn partner. In mijn geval kon ik dat doen door een nieuwe liefdesrelatie aan te gaan. In dit 

geval met Yves. We vierden verleden jaar het feit dat we al weer 25 jaar gelukkig samen zijn. Door 

met hem ook open over mijn eerste relatie te praten, heb ik geleerd dat de overleden geliefde  

nooit weg is uit iemands bestaan. Integendeel: Ik laat me nog steeds inspireren door wijlen Bobby! 

Mijn leven met Yves werd en wordt er alleen maar beter door!  

IK GUN ZOIETS IEDEREEN! 

                                                           
bijdragen voor onze alumniwebsite. In het biografische deel van het verhaal over <De Verrassing van een Ommekeer> 
komt bijvoorbeeld naar voren dat SEKSBELEVING in de zwarte cultuur van Haiti niet alleen een basisbehoefte is maar 
ook figureert op hogere (sociale) niveaus van de behoeften piramide. Zie: http://www.postvakh3.nl/ommekeer.pdf   
   
5 PRAKTISCHE TIPS VOOR HANDHAVING VAN INTIMITEIT EN LIEFDESBELEDING IN EEN ZORGRELATIE 
De zintuiglijkheid van ons bestaan komt hier goed aan zijn trekken. Lees het volgende lijstje eens door: 
 https://mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-je-relatie-hoe-hou-je-het-intiem-tips/ 
 
6 GEWOON GELUK  
In deze biografie over het leven van wijlen mijn partner Bob Turnier (1947-1992) staat ons gemeenschappelijk homo-
leven en onze onderlinge liefde centraal.  Nog steeds is een digitale versie gratis bij mij te verkrijgen. Zend daartoe een 
mailtje naar: gerard.kosse@planet.nl   
 
7 ZIE <STANLEY EN MINNAARS IN MIJN LEVEN> : 
http://www.postvakh3.nl/herzienseksenliefde.pdf  
 
8 INNIGE FOTO’S VAN DE VRIENDSCHAP TUSSEN MIJN GELIEFDE PARTNER BOBBY EN MIJN MINNAAR PATRICK 
Twee representatieve foto’s vind je in mijn artikel over AFSCHEIDSFOTOGRAFIE op bladzijdes 2 en 6 . Zie: 
http://www.postvakh3.nl/uit-een-zwart-gat.pdf   
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