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Afsluitend deel 7 van deze luchtige miniserie   

Gerard B.Kosse  --  Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam, 06-08-2018 

 

 

Het hoort bij onze leeftijd: ‘Terugkijken’ is volgens de studieboeken voor de diverse specialisaties 

in de zorgverlening eigen aan onze leeftijdsgroep. Senioren van 70 en ouder zouden dat zelfs in 

toenemende mate doen. Vooral omdat zij (wij dus!)  niet of nauwelijks meer beschikken over 

doelen en toekomstverwachtingen. Maar ik vraag me af of die constatering nog steeds van 

toepassing is. Immers, wij Babyboomers van 70+ leiden een druk en actief bestaan; veel meer dan 

het geval was bij de generaties die ons voorgingen. Als we niet geplaagd worden door ziekte, pijn 

en ander ongemak dan leven de meesten van ons “alsof we nog een heel leven vóór ons hebben”. 

En dan komt er weinig van ‘terugkijken’. Immers, bij terugkijken ligt weemoed op de loer. En daar 

heeft de moderne Babyboomer de pest aan. Zo’n reflectieve, zacht-treurige stemming van het 

gemoed confronteert onze generatie te veel met de vraag naar de zin van ons bestaan. Dus met 
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de vraag die de meesten van ons als ‘’onbelangrijk of onterecht” terzijde hebben geschoven toen 

ze elke vorm van religie en levensbeschouwing vervingen door een poging te leven in het Hier&Nu. 

 

Als ik terugkijk op mijn eigen leven en de haast ontelbare keren dat ik op reis was, dan valt me op 

dat ik al dat vele gereis eigenlijk nooit als hinderlijk of als tijdverspilling heb ervaren. De reis zélf 

was een aangename belevenis! Vooral als het een lange vliegreis betrof. Dan werd ik altijd weer 

opnieuw overvallen door de vraag naar het “waarom” van mijn bezigheden. Vooral tijdens  mijn 

vele, lange reizen naar advies- en 

hulpprojecten in diverse West-

Afrikaanse landen, drong die 

vraag zich telkens weer aan mij 

op.  Vanuit het vliegtuigraampje 

zag ik dan hoe de schaduw van 

het vliegtuig altijd met me 

meereisde als we over de 

woestijn vlogen. Hier, tussen 

hemel en aarde, voelde ik me 

dan als een schaduw van mezelf:  

‘onthecht’! Dus  los van mezelf, 

los van alle aardse  zorgen, 

beslommeringen en genietingen. Zelfs los van mijn geliefde die me vaak wegbracht naar Schiphol 

en dan uitwuifde. Bovendien los van de misère en complexe problemen van de uitgebuite zwarten 

naar wie ik als hun dienstbare trainer of consultant onderweg was. Altijd stelde ik me dan weer die 

immer relevante vraag naar het waarom van mijn werkzaamheden. Door op die momenten als 

het ware afstand te nemen van mezelf, en mezelf daarbij te bezien als een afspiegeling, als een 

schaduw van mezelf……kreeg ik telkens het blij makende antwoord op mijn vraag naar de zin van 

al mijn gejakker, gezwoeg en gehaast. Steeds opnieuw realiseerde ik me dan namelijk dat ik me zo 

uitsloofde omdat ik zorgend in het leven sta. “Zo ben ik!”, zei ik dan weer tevreden tegen mezelf. 

En vanaf dat moment keek ik vanuit mijn comfortabele stoel  aan het raam uitgerust en verlangend 

uit naar het moment dat vliegtuig en schaduw samen vallen bij mijn landing in een wereld waar 

men mij nodig had. Een wereld waarin ik vaak werd opgewacht door een massa wuivende, breeduit 

lachende en opgetogen  mensen die van heinde en verre waren gekomen om hun betrokkenheid 

met mij te tonen en om me als één van de hunnen welkom te heten.  

 

In de literatuur en dramatische kunsten wordt ons leven opvallend vaak voorgesteld als een reis. 

Dus als een activiteit waarbij we in steeds wisselende omstandigheden komen te verkeren die op 

hun beurt ons er dan toe dwingen om ons steeds anders en adequaat te gedragen.  Eigenlijk is het 
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zelfs zo dat we steeds afscheid nemen van ons oude zelf. We vernieuwen als het ware onszelf op 

permanente basis. En per definitie dreig je dan wel eens het zicht op je eigen identiteit, je geliefde 

partner en je belangrijkste levensdoelen te verliezen. Vandaar dat ik altijd mijn lang durende reizen 

over de Sahara zo weldadig vond en aangreep voor zelfreflectie. Maar dan op mijn eigen manier. 

Dus met enige zelfspot. Vandaar dat ik het onderstaande <ui-model> altijd als leidraad hanteerde. 

De tranen schoten er niet van in mijn ogen -- smile. Maar door te proberen helderheid te krijgen 

over mijn eigen overtuigingen, identiteit, en betrokkenheid… werd ik altijd rustig en zelfverzekerd. 

Wetend en accepterend dat ik moet roeien met de riemen die ikzelf ben, had ik er dan ook in 

voorkomende gevallen altijd vrede mee dat ik bij veel advieswerk voor Overheden <uit zicht> en 

op de achtergrond moest blijven. Immers, het feit van mijn homoseksuele geaardheid zou verkeerd 

kunnen uitpakken bij de zakenrelaties en politieke vrienden van mijn Afrikaanse Opdrachtgevers. 

Vooral  Amerikaanse Leningsonderhandelaars die zich rekenen tot de <reborn christians> hebben 

er namelijk een handje van om hun Afrikaanse klanten onder zware druk te zetten of hen zelfs 

commerciële leningen te weigeren als ze merken dat de spitsvondige concepten van te financieren 

projecten (deels) uit de koker komen van flikkers en soortgelijk zondig tuig… Dat ideologie 

verblindt… zal geen nieuws zijn. Maar dat je die harteloze blindheid ook zo vaak tegenkomt in een 

sector die juist claimt <medemenselijkheid> hoog in het vaandel te hebben, vind ik ronduit laag en 

laakbaar. Immers, “als je geen empathie en sympathie opbrengt voor de behoeften van anderen, 

dan ben je het niet waard om <Mens> genoemd te worden,” zei de Perzische dichter Saadi al in de 

13 eeuw.  
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Ludgerianen zijn een reislustig volkje! Dit feit werd me al snel duidelijk  bij het bestuderen van de 

geanonimiseerde gegevens over de bezoekers van onze Ludger-alumniwebsite www.Postvakh3.nl  

Alleen al in het eerste jaar van zijn bestaan, bleek uit de zoekmachines die ingeschakeld werden 

door rondreizende Ludgerianen dat ze nagenoeg de hele wereld bezochten. De een was langdurig 

in de Seychellen, de ander reed rond in de Verenigde Staten, of was op reis in Zuid-Afrika en 

Aziatische contreien. Ook wipten tientallen voormalige klasgenoten even binnen bij onze 

alumniwebsite vanuit Spanje, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, België en de 

Nederlandse Antillen! En dat patroon van vaak-en-ver-op-reis bleek een constant gegeven en 

duurt dus voort tot op de dag van vandaag. Of dat met het gestaag klimmen van onze leeftijd zo 

blijft, moeten we afwachten… 

 

Onze reislustigheid bracht me op het idee om eens een paar reis-vanzelfsprekendheden te 

bevragen en de vele veranderingen in&van  ons reisgedrag te belichten.  Ik koos daarbij voor een 

zestal zaken die iets wezenlijks over het hedendaags reizen zeggen.  Door die 6 BELANGRIJKE 

REISEIGENSCHAPPEN tussen aanhalingstekens te zetten, heb ik mezelf de kans gegeven om de 

niet zo evidente kanten ervan eens te belichten. Zo blijkt <smart> niet zonder meer ‘smart’ (slim, 

intelligent) te zijn in de eerste aflevering van deze luchtige zomerserie. En ook laat ik zien in de 2e 

bijdrage zien dat het mogelijk is <onzichtbaar> op reis te zijn. De vraagteken op het eind van elke 

titel heeft voorts de bedoeling op het discutabele aspect  in elke titel te benadrukken en de 

aandacht van de lezer te vragen. Of dat gelukt is, weet ik niet… 

 

De hierboven geschilderde aanpak gold voor alle bijdragen in deze serie. Hun titels waren: 

1 ‘SMART’ OP REIS..?  : https://www.postvakh3.nl/steeds-anders-op-reis.pdf  

2 ‘ONZICHTBAAR’ OP REIS..? : https://www.postvakh3.nl/onzichtbaar-op-reis.pdf  

3 ‘TERUGKIJKEND’ OP REIS..? : https://www.postvakh3.nl/terugkijkend-op-reis.pdf  

4 ‘UIT LIJFSBEHOUD’ OP REIS..?: https://www.postvakh3.nl/uit-lijfsbehoud-op-reis.pdf   

5 ‘VOOR EEN PRIKKIE’ OP REIS..? https://www.postvakh3.nl/voor-een-prikkie.pdf  

6 ‘SAMEN’ OP REIS..?  : https://www.postvakh3.nl/samen-op-reis.pdf  

7 En als laatste dit persoonlijke sluitstuk: ‘WUIVEND’ OP REIS..? 

 

TOT SLOT 

BIJ WIJZE VAN ‘UITWUIVEN’: 
HET ZOU LEUK ZIJN OM TE VERNEMEN WAT JE VAN DEZE SERIE VOND 

voordat ik mijn biezen pak en vertrek naar andere schrijfcontreien 

GBK 
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BIJLAGE 
TWEE SNAPSHOTS TER MARKERING VAN DE 25 JARIGE LEVENSREIS VAN  YVES & MEZELF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOVEN: Een dansje met geadopteerde schoonzus Paulette als ‘buffer’ tussen Yves en mezelf in. 

 n.a.v. het begin van onze  liefdesrelatie in 1993 /  In Yves’ studio te Draguignan -- Zuid-Frankrijk 

ONDER: Yves en ik 25 jaar later - op het perron van de metrohalte voor ons 

appartementencomplex Gouden Leeuw, juli 2018   

 


