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Amsterdam, 6 mei 2018:  

feestelijke overweging op de vroege ochtend na onze nationale vrijheidsviering 

Gerard B.Kosse 

 

Vond je het gisteren ook zo’n geslaagde viering? Wij, mijn man en ik, in ieder geval wel! 

Eigenlijk hebben we nog nooit zo intens  onze vrijheid genoten als gisteren. En dat realiseerden 

we ons vooral door één lied dat ten gehore werd gebracht tijdens het 5-mei-concerti  op de 

Amstel waarmee ons land elk jaar de Viering van de Vrijheid afsluit. Yves en ik waren er speciaal 

een dag langer voor thuis gebleven, want we gaan een weekje naar zijn geliefd Valencia. Ik vier 

daarbij ook dat ik zodanig hersteld ben dat ik weer in een vliegtuig mag en kan vliegen. Dus dat 

ik weer vrij ben van de meeste beperkingen ten gevolge van mijn gezondheidsproblemen.   

 

De voor zijn deelname aan de bevrijdingsoorlog in Irak (1991) gedecoreerde ex-manier Jan Everink 

vertelde voorafgaand aan het concert dat hij een lied ging zingen uit Nabucco van Verdi. Heel 

toepasselijk en indringend vertelde deze bariton dat er geen betere opera bij hem paste dan juist 

deze. Immers “de grote thema’s uit het stuk zijn ook mijn thema’s: oorlog, omslagpunt en vrijheid. 

Na mijn missie begon ik na te denken over de grote levensvragen: wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik 

eigenlijk? Ik moest ontdekken hoe ik een authentieke persoon kon worden. Maar dat kan alleen 

als je vrij bent.”  En passant wees hij er bovendien op dat Koning Nabuccoii alleen maar zelf  vrij 
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kon zijn als hij alle slaven -- in dit geval de Joden -- hun vrijheid weer schonk! Vooral die laatste 

opmerking trof ons. Immers, mijn man is een afstammeling van voormalige slaven in het Franse  

koloniale rijk, en wij beiden hebben als homoseksueel stel aan den lijve ondervonden hoe het voelt 

om officieel en inofficieel als ongelijkwaardig  te worden gezien en behandeld. 

 

Voor gays brak de officiële vrijheid in Nederland in 1971 aarzelend  aan met schrappen van het 

discriminatie-wetsartikel 248.bis uit het Wetboek van Strafrechtiii. Daarmee werd de beleving van 

gelijkslachtige liefde tussen iedereen mogelijk zonder stress en angst. Althans in theorie. Immers, 

dat wilde nog niet zeggen dat gays volwaardig konden deelnemen aan ons maatschappelijk bestel.iv 

Eigenlijk is dat pas wettelijk het geval sinds het burgerlijk homohuwelijk v op 1 april 2001 werd 

opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht. Maar discriminatie zit ons allen diep ingebakken. 

In de praktijk van ons alledaagse bestaan zien we het in allerlei vormen om ons heen. Maar daar 

gaat deze korte bijdrage niet over.  

 

Bariton Jan Everdink wees er voorafgaand aan het 5-mei-concert gisterenavond terecht op dat 

vrijheid niet zo maar wordt geschonken door machthebbers. Ons eigen levensverhaal laat het ook 

zien: Vrijheid moet je bevechten! Vandaar dat Yves en ik het zo fraai vonden dat het Nationaal 

Comité dit jaar het thema VERZET had gekozen rondom de nationale vrijheidsviering. Altijd 

SLAVERNIJ MONUMENT IN HET OORSTERPARK IN AMSTERDAM 
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opnieuw, en overal ter wereld, is verzet nodig. We moeten “vrijheid niet aannemen als 

vanzelfsprekend,” zei Everdink dan ook. En hij wees er daarbij op “dat veel mensen in Nederland 

nu vooral stilstaan bij hun eigen rechten en te weinig nadenken over hun plichten en hoe ze een 

bijdrage kunnen leveren aan vrede en verbinding”.  (Mijn accentuering) 

 

Ondanks het feit dat ik het grootste deel van mijn leven heb besteed aan het ondersteunen van 

mensen om te ontvluchten aan mensonwaardige armoede, ongelijkheid en onderdrukking, 

realiseerde ik me pas gisterenavond tijdens het prachtige Concert waarmee wij Nederlanders onze 

vrijheidsviering afsloten dat de eerste stap naar vrijheid gelegen is in de vlucht! Een vlucht naar 

voren: naar betere omstandigheden en erkenning als gelijkwaardig medemens. Geen wonder dat 

er tegenwoordig miljoenen vluchtelingen zijn!  

 

Kun je je indenken wat er vroeger door zulke mensen heen ging als ze hun bittere armoede en 

knechting ontvluchtten en vanaf hun schip het vrijheidsbeeld  zagen opdoemen bij New York? Wat 

een opluchting moet dat zijn geweest! Wat een gejuich zal er toen zijn opgestegen! Wat een feest! 

Wat een energie zal er toen in hen zijn vrij gekomen!  

VRIJHEIDSBEELD OP HET STATENEILAND BIJ NEW YORK: HET EERSTE WAT JE ZIET ALS JE NADERT VANAF DE OCEAAN 

Maar zijn we niet allemaal <vluchtelingen>? Denk maar eens aan de knellende banden van 

opgedrongen meningen, de  verlammende uitwerking van pijn en ziekte, van begrip-beperkende 

vooroordelen, geldgebrek, verslavingen, van economische uitbuiting, harteloosheid, egoïsme, en 

van misbruik, enzovoort. 
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Alle vluchtelingen, en dus ook wijzelf, hebben voor de strijd om vrijheid energie nodig! 

Broodnodig! Immers, de verworven vrijheidsrechten en inzichten moeten daarna nog  concrete 

vorm krijgen in het alledaagse leven. In ons samen-leven! 

 

Geef dus door wat je zelf al aan vrijheid hebt! Verzamel daarvoor wat extra energie. En begin 

daarom met het zingen van de twee liedjes die je gisteren ook kon horen:  

 TRY A LIITTLE TENDERNESS  

& 

 EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE!   
 

GBK 

 

 

 

EINDNOTEN 
 
i HET 5-MEI-C0NCERT WAARMEE WE ONZE NATIONALE VRIJHEIDSVIERING AFSLUITEN: 
Je vindt de details hier: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/vieren/5-mei-concert  
Prachtig gekozen vonden we o.m. de liederen <EVERYBODY NEEDS SOMEBDY TO LOVE> en <TRY A LITTLE 
TENDERNESS>  

ii HET VERHAAL VAN KONING NABUCCO DIE ALLE (JOODSE) SLAVEN HUN VRIJHEID SCHONK 
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nabucco  
“Historisch is, dat veel Joden door de Babylonische koning Nebukadnezar II werden gedeporteerd naar Babylon, totdat 
Jeruzalem en de tempel in ca. 586 v.Chr. tenslotte verwoest werden. Deze deportatie duurde tot het Perzische rijk de 
macht in de regio overnam van de Babyloniërs. De Perzische koning Cyrus II liet de Joden terugkeren naar hun land en 
gaf hen toestemming de tempel in Jeruzalem te herbouwen.” 
 
iii STRIJD TEGEN HET DISCRIMINERENDE ARTIKEL 248.bis IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 
Lees er meer over in: http://rjh.ub.rug.nl/index.php/groniek/article/viewFile/16479/13969  
  
iv UITSLUITING EN ANDERE VORMEN VAN DISCRIMINATIE IN MIJN EIGEN LEVEN 
In verschillende bijdragen aan onze alumnimedia (website en periodiek) kwam het al zijdelings aan de orde: als 
homoseksuele man kwam ik bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een nabestaandenpensioen, hadden mijn partner 
en ik in onze jonge jaren geen recht op een huurhuis zoals hetero-stellen dat wel hadden, werd mijn partner geen 
verblijfsvergunning gegund, en ga zo maar door.   
 
v HOMOHUWELIJK 
Lees er meer over in: https://nl.wikipedia.org/wiki/Homohuwelijk_in_Nederland  
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