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IMPACT VAN INGRIJPENDE CULTUURVERANDERINGEN VAN DE JAREN 1960-1980  
OP HET LEVEN VAN ONS: DE 75-PLUSSERS VAN NU 

DEEL 2 

 

Amsterdam, 29 april 2021 

Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

 

1. BABYBOOMERS TIJDENS TWEE PANDEMIEEN 
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er in het afgelopen jaar geen Ludgerianen bezweken 

aan COVID-19. Ook lijkt het erop dat niemand van ons zijn/haar levenspartner aan die snelle 

doodsoorzaak verloor.  Ruim 10% van mijn eigen Jaargang 62-671 weet echter dat het in de 

jaren 80 niet zo rooskleurig was gesteld met het lot van HIV-BESMETTE MENSEN. Immers zij 

 
1 AANTAL GAY STUDIEGENOTEN VAN DE JAARGANG 1962-1967 
Tijdens het opstellen va de PROFIELSCHETS van deze Ludgerjaargang in 2015 bleek dat ruim 10% van de 
leerlingen/studenten na hun afstudeerdatum tot het inzicht kwam homoseksueel te zijn. Later bleek dat dit cijfer 
iets hoger moet zijn. Zie de Profielschets: https://www.postvakh3.nl/post/profielschets-lichting-62-67/ 
   

THUIS 28 december 1991: Mijn geliefde Bob Turnier neemt afscheid van het zoontje dat in de vooraf gaande zomer naar 
hem vernoemd werd door  onze hechte vrienden Marjolein en Henk Wagenaar 

https://www.postvakh3.nl/post/profielschets-lichting-62-67/
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waren/zijn zélf homoseksueel en maakten daardoor de AIDSPANDEMIE gedetailleerder en  

bewuster mee dan het overgrote deel van het Nederlandse publiek. Dit vanwege het feit dat 

deze toen nog dodelijke ziekte zich aanvankelijk vooral openbaarde binnen een nog sterk  

gestigmatiseerde bevolkingsgroep: de gays.  

 

Dat de AIDS-slachtoffers van toen en hun nabestaanden op heel veel terreinen een duidelijke, 

aanwijsbare invloed hebben uitgeoefend staat vast. In het artikel AFSCHEID VAN ELKAAR2 

wordt bijvoorbeeld gedetailleerd ingegaan op de revolutie  die plaats vond op onze kijk op 

waardig sterven en zinvol leven.  

 

2. PORTEE VAN DEZE BIJDRAGE AAN ONZE ALUMNI-WEBSITE 
De BELEVING van de virale, pandemische besmetting toen en nu verschilt enorm. Ook de 

RUCHTBAARHEID die aan iemands besmetting werd gegeven, was totaal anders. In de jaren 

tachtig werd het grote publiek nauwelijks geïnformeerd over aard, omvang en het lijden van 

Aids-slachtoffers en hun naasten. En tegenwoordig overheersen dit soort zaken juist in de 

media – natuurlijk ook omdat de economische gevolgen van de huidige pandemie enorm zijn.  

In de TWEE BIJLAGEN staan de belevings-verschillen overzichtelijk bij elkaar.   

 

Belangrijk voor deze bijdrage is vooral het feit dat AIDS-SLACHTOFFERS WEL IN HOGE MATE 

BEWUST WAREN VAN HUN ONVERMIJDELIJKE DOOD EN CORONA-SLACHTOFFERS NIET. Aids-

slachtoffers en hun naasten (voor zover toen nog aanwezig) stonden voor de vraag hoe  ze de 

hen nog resterende korte tijd zinvol konden invullen. En vooral drong zich de prangende vraag 

op OF EN HOE ze afscheid wilden en konden nemen van hun geliefden en vrienden.  

 

De situatie van Aidspatiënten in de jaren 80 van de vorige eeuw lijkt op het eerste gezicht 

misschien op dat van de huidige groepen <ongeneeslijk zieke mensen>. Maar er is één groot 

verschil: DE HUIDIGE ONGENEESLIJK ZIEKE MENSEN worden niet als paria’s beschouwd. Ze 

worden niet uitgestoten en gemeden. Dat was in de jaren 80 echter nog wél het geval met het 

lot dat het overgrote deel van de Aidspatiënten ten deel viel. Daardoor was er toen nauwelijks 

sprake van dat men OPENLIJK AFSCHEID VAN EEN AIDSPATIENT nam. Integendeel. Bij hoge 

uitzondering namen moedige, empathische vrienden van Aidspatiënten het initiatief om hun 

band met de getroffene te vieren en afscheid te nemen op een moment dat zo’n slachtoffer 

daar nog van kon genieten. 

 

Op de nu volgende bladzijden maak ik de lezer van deze bijdrage deelgenoot van zo’n 

uitzonderlijk en ontroerend  AFSCHEIDSFEEST. Het werd georganiseerd in Zuid-Frankrijk, door 

onze intieme vriend Gilbert Francourt en zijn Oma:  voor al hun HIV-besmette vrienden.  

 
2 AFSCHEID VAN ELKAAR 
De verandering van onze kijk op zinvol leven en waardig sterven wordt in dit biografisch artikel uiteen gezet en 
wordt bepleit om geliefden zo veel mogelijk THUIS te laten overlijden. Iets wat tegenwoordig bij terminale 
Corona-patienten nagenoeg nooit het geval is. 
Zie: https://www.postvakh3.nl/archief/overdenking/  

https://www.postvakh3.nl/archief/overdenking/
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3. AFSCHEIDSPARTY VOOR ALLE HIV-BEMETTE VRIENDEN 
Tijdens Bob&Gerards Pinkster-bezoek aan Villa Ma Créole in 1990 bleken Gilbert en zijn Oma 
– helemaal in hun Martinikese leefstijl -- EEN AFSCHEIDSFEEST VOOR ALLE HIV-BESMETTE 
VRIENDEN VAN GILBERT EN ZIJN PARTNER CLAUDE te hebben georganiseerd.  

  

 

VILLA MA CRÉOLE IN CALLAS (ZUID-FRANKRIJK) – PINKSTEREN 1990 -- OMA FRANCOURT TEMIDDEN VAN TWEE HIV-
BESMETTE VRIENDEN VAN HAAR KLEINZOON GILBERT EN DIENS PARTNER CLAUDE 

VRIENDIN LAURENCE TEMIDDEN VAN GILBERT (LINKS) EN BOB -- ZE BELOOFDE HAAR EERSTE BABY STRAKS NAAR HEN TE 
VERNOEMEN – MAAR DAAR KWAM HET NIET VAN DOOR EEN MISKRAAM 
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In schril contrast met de kille, afstandelijke afwijzingshouding van de meeste Nederlanders 
in de openbare ruimte, was de hartelijke en ontspannen manier waarop Gilberts buren en 
andere  hetero bekenden zich gedroegen op het hier besproken afscheidsfeest. Het bleek voor 
hen vanzelfsprekend te zijn  dat zij ook te gast waren. Zij hadden immers ook heel vaak samen 
met alle gay vrienden van Claude&Gilbert genoten van hun tuinfeesten! Wetende dat veel van 
Gilberts veraf wonende vrienden nog maar kort te leven hadden, kwamen ze dus afscheid  
nemen. Het was een geweldige opsteker voor iedereen! 

 
 

AFSCHEIDSFEEST VOOR ALLE HIV-BESMETTE VRIENDEN VAN GILBERT&CLAUDE MET WIE BOB&GERARD ZO VAAK 
HADDEN OPGETROKKEN  – Callas, april 1990 –  Later bleek dat Gerard (met geel geblokte shirt) de enige niet-besmette 
gay volwassene op dat feest was. Links danst Gilbert met Bob – ONDER: DE KIDS VAN DE BUREN DANSEN VROLIJK MEE 
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Alle feestgangers riepen dan ook luid ‘hoera’ toen de FEESTTAART MET TWEE KAARSJES werd 
binnen gedragen. Het was een prachtig symbool van hun aller vurig verlangen elkaar nog 
minstens twee jaar te mogen blijven zien… Ook Bob liet zich niet onbetuigd en riep luid ‘hoera’ 
omdat die twee kaarsjes ook --zo mooi flonkerend--  het levende licht verbeeldden.    
 
Het lot beschikte echter anders. De AIDSPANDEMIE richtte een ware slachting aan binnen de 
heterogene vriendengroep die zich jarenlang tijdens de zomervakanties bij Gilbert&Claude 
trof en zich dan uitgelaten  ‘La Bande’ – de Bende, Het Zootje Ongeregeld – noemde. Twee 
jaar later waren er slechts 3 van de 8 HIV-besmette feestgangers nog in leven… 
 
Het AFSCHEIDSFEEST had de uitwerking die Gilbert ervan had verwacht:  Er ontstond een 
sterk, stimulerend gevoel van verbondenheid dat alle onderlinge verschillen teniet deed en 
hen de moed schonk om te aanvaarden dat het leven dat hen nog restte kort van duur zou 
zijn. Iedere HIV-besmette vriend  voelde zich toen niet meer een eenzame verschoppeling 
die  onwillig naar de slachtbank werd geleid door een onzichtbaar virus. Voortaan ging men 

zich concentreren op 
BEWUST LEVEN… zolang als 
hen dat gegund werd. 
 
Toen een paar dagen later 
het moment aanbrak dat 
men zelf vertrok of per auto 
werd opgehaald om naar het 
eigen huis in Nice, Aix-en-
Provence, Toulon en 
Amsterdam terug te keren, 
zei opvallend genoeg 
niemand <AU REVOIR> . Maar 
klonk het wel van harte 
gemeend herhaaldelijk:  
 

”Bye Bye, Lieve 
Vrienden! Het ga 

je goed!” 
BYE BYE! 
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De hieronder benoemde verschillen tekenen zich het scherpst af in de beginfase  van de uitbraak. En 

daarbinnen op de periode dat de grootste paniek binnen de bevolking en de naaste omgeving van de 

slachtoffers aan het wegebben is en plaats maakt voor een doordachte, een redelijkere opstelling.   

Dit lijstje is uiteraard niet uitputtend. 

Geprobeerd wordt de belangrijkste  existentiële  verschillen in kaart te brengen 

 door de beleving  van slachtoffers en hun naasten te schetsen – in Nederland 

VOORLICHTING OVER AIDS: 

https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/geschiedenis-van-hiv-en-aids/B 

VOORLICHTING OVER CORONA (COVID-19): 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

 

NR VERGELIJKINGSPUNT AIDS CORONA 

1 SLACHTOFFERS 

Algemeen – meest kwetsbaar  

MENSEN IN DE BLOEI VAN HUN 

LEVEN; 30-45 JAAR 

Aanvankelijk vooral homomannen en 

intraveneuze drugsge-bruikers 

ZWAKKE MENSEN VAN HOGE 

LEEFTIJD;  65+ -- Vooral 80+ 

Veelal met onderliggende 

gezondheidsklachten 

2 VIRUS-VERSPREIDING SOA VIA DE LUCHT 

3 ZICHT OP HERSTEL NA 

BESMETTING 

NOOIT 

ALTIJD DOOD BINNEN + 2 JAAR 

MEESTAL HERSTEL 

4 AANDACHT IN DE MEDIA GERING OVERSTELPEND 

5 REACTIE OMSTANDERS  

OP BESMETTE PERSOON  

UITSTOTING – ONTWIJKING 

STIGMATISERING – soms gepaard 

met agressieve scheldpartijen 

EMPATHIE 

MEDELIJDEN 

6 REACTIE VAN VASTE PARTNER 

indien aanwezig EN VRIENDEN 

GEEN ONDERZOEKSDATA 

Eigen indruk opgedaan tijdens drie  

jaar frequent en langdurig bezoek 

aan de Aidsafdeling van het AMC: 

20% haakt af in het begin. Daarna 

knapt minstens 30% af en verdwijnt 

uit beeld.   

GEEN ONDERZOEKSDATA 

Indruk: Partner en Vrienden blijven 

elkaar steunen – in ieder geval tot 

kort na het overlijden van 

betreffende persoon  

7 BELEVING VAN DE EIGEN 

BESMETTING  

VOLLEDIG BEWUST   

Acceptatieproces vergelijkbaar met 

de fasen in een rouwproces 

NAUWELIJKS BEWUST 

In geval van overlijden zelfs geen 

bewust afscheid mogelijk 

ROUWFASEN: https://www.kublerrossvlaanderen.be/?item=1_de_vijf_fasen_van_rouw 

 

8 VERPLEEGTIJD DOORGEBRACHT 

IN ZIEKENHUIS 

LANG EN VEELVULDIG 

Geen statistiek beschikbaar. 

Van 2 tot 6 keer per jaar. Snel 

oplopend van 10% tot 70% van een 

jaar  

KORT EN EENMALIG 

Bij overlijden: ong 2-3 weken 

Bij herstellers: >4 weken al dan niet 

gevolgd door nakomende therapie en 

consulten gedurende lange tijd 

9 TIJDGEBONDEN IMAGO van het 

slachtoffer bij het publiek 

‘VIEZE VUILE AIDS-ETTER’  

(eigen schuld – grote bult) 

‘BETREURENSWAARDIG INDIVIDU’ 

(door noodlot getroffen) 

10 RUCHTBAARHEID over oorzaak 

van overlijden 

GERING 

Vaak zelfs niet tijdens de 

afscheidsceremonies 

EXPLICIET EN OMVANGRIJK 

 

https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/geschiedenis-van-hiv-en-aids/B
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.kublerrossvlaanderen.be/?item=1_de_vijf_fasen_van_rouw
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BOB&GERARD VOORDAT BIJ BOB DE FATALE DIAGNOSE WERD 
GESTELD IN MEI 1989 


