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

DEEL 1 

Amsterdam, 23 december 2020 

Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

1.TWEE KEER KERST-MET-EEN-OMMEKEER 
Tijdens het optuigen van de kerstboom staan me elk jaar opnieuw twee kerstvieringen scherp 

voor ogen. Ze hebben beide mijn leven sterk beïnvloed door me een bepaalde koers niet of 

juist wél in te laten slaan: 

 

1.1 De eerste was DE EENZAME LUDGER-KERST VAN 19651 . Toen zwoor ik eenzaamheid  af 

en nam ik me voor om voor de rest van mijn leven ”altijd Kerst te vieren met veel gezelligheid 

en liefde. En met héél veel kerstvieringen in huis”. En dat voornemen en verlangen werden 

bewaarheid. Ik constateer terugkijkend dat het leven me nu al weer meer dan 54  jaar ruim-

schoots <gezelligheid en liefde> deed ervaren.  

 

 
1 IN MIJN DOOIE EENTJE KERST ‘VIEREN ‘ IN EEN KOUD, LEEG INTERNAAT 
Zonder nostalgie doet het artikel MIJN EENZAME LUDGER-KERST 1965 uit de doeken hoe en waarom ik in 
december 1965 in mijn dooie eentje in het verlaten, koude Internaat gebouw kerstmis ‘vierde’.  
Zie: https://www.postvakh3.nl/archief/series-van-gerard-kosse/de-eenzame-ludger-kerst-van-1965/  

In de blokhut aan het bergmeer  ZAGEN WE HET HELDER VOOR ONS: dit is ons levenspad: zo willen we leven! 

https://www.postvakh3.nl/archief/series-van-gerard-kosse/de-eenzame-ludger-kerst-van-1965/
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Dat die liefde homoseksueel  gekleurd zou zijn, had ik in 

1965 niet kunnen bevroeden. En dat ik er in een homo-

vijandige maatschappij keihard voor zou moeten 

vechten, ook niet. Maar vanaf het allereerste moment 

dat ik op die donderdagavond 17 juni 1971 die kleine, 

donkere jongeman met een groot Afro-kapsel in de 

verboden, maar gedoogde Gay Disco in het vizier kreeg, 

wist ik het heel, heel zeker: Als een bliksemschicht 

drong het tot me door: “Hij is het! Ik hou van hem” . 

 

Hij heette Bob Turnier en bleek een uit Haïti afkomstige 

Amerikaan te zijn. Het 21 jaar liefdesavontuur dat we 

daarna  samen mochten beleven, heb ik na Bobs dood 

in 1992 opgetekend in de biografie over zijn leven die 

de titel GEWOON GELUK2  meekreeg. Een titel die werd 

ontleend aan het simpele gegeven dat wij tweeën, en 

velen met ons, jarenlang bewust moeite hebben 

gedaan om discriminatie, en de ermee gepaard gaande 

achterstelling, kleinering, beledigingen en uitsluiting te 

overwinnen door te claimen wat elk mens nastreeft. 

Namelijk, de wens om gewoon gelukkig te zijn. Dat 

mensen-recht werd homo’s en andere minderheden 

jarenlang onthouden – vooral op grond van een ideologische c.q. religieus gelegitimeerde en 

uitermate hypocriete3 en rigide blikvernauwing.  

 

1.2 De tweede Kerst met een Ommekeer in ons Bestaan was de ONTDEKKING VAN DE 

ESSENTIE VAN ONZE HOMOSEKSUELE LEVENSVISIE IN DE BLOKHUT BIJ HET BERGMEER 

Op 17 december 1982 vertrokken Bob en ik naar ons weekendhuis op een schiereilandje in de 

Nieuwkoopse Plassen, nabij het gehucht Noorden om tijdens de Kerstvakantie te gaan werken 

aan zijn afstudeerscriptie Engelse Taal en Letterkunde. Dat weekendhuis noemden we onze  

<blokhut bij het bergmeer> om  redenen die elders in de biografie worden uiteengezet.  

 

Bob was al een paar jaar in het bezit van een vestigingsvergunning. Dus kon de gehate 

Vreemdelingenpolitie van die tijd hem niet zonder meer het land uitzetten als hij eindelijk zijn 

 
2 GEWOON GELUK: biografie over Bob Turnier 1947-1992. Krips, Meppel: 1994. 346 pagina’s. 146 foto’s. 
Het boek is verkrijgbaar bij/via de leeszaak van het IHLIA: Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum in 
de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een digitale versie is gratis verkrijgbaar via ondergetekende, te bereiken 
via email: gerard.kosse@planet.nl  
 
3 PATHOLOGISCHE HYPOCRISIE JEGENS SEKSUELE MINDERHEDEN IN HET VATICAAN 
Het gigantische, vier jaar durende onderzoek naar het verborgen gezicht  van de rooms katholieke kerk en de 
ermee gepaard gaande misstanden en discriminatie van seksuele minderheden en hypocritische zelfdestructie 
van veel prelaten werd in 2019 afgesloten met een boek dat gelijktijdig in acht talen en in twintig landen 
verscheen”: SODOMA: HET GEHEIM VAN HET VATICAAN, door Frédéric Martel. ISBN 978 94 638. 670 pagina’s. 

Bezig met mijn 55e kerstboom na 1965 

mailto:gerard.kosse@planet.nl
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doctorale studie zou afsluiten. Bob had namelijk in 1973 een verklaring ondertekend zonder 

dat hij had begrepen wat deze precies inhield. De homofobe ambtenaar van de 

Vreemdelingendienst die zich er altijd openlijk op liet voorstaan “een hekel aan nikkers en aan 

flikkers” te hebben had zijn geniepige slag geslagen toen ik een keer niet meekwam…. 
 

Noorden, Kerstvakantie 1982: Bob en ik tijdens onze  studieuze ontdekking van de zin, richting en inkleuring 
van ons homoseksuele liefdesleven toen we intensief  samenwerkten aan Bobs  doctorale afstudeerscriptie  

De ontdekking en bewuste acceptatie van de eigen identiteit waarmee elk mens – vooral in 
zijn jeugdjaren – worstelt,  krijgt bij minderheden altijd en overal een extra te overwinnen 
dimensie. Vooral als men tot een seksuele minderheid behoort. Immers, zulke individuen 
worden constant onder druk gezet om zich te conformeren aan (hetero) normen, waarden 
en gedrag die hen per definitie wezensvreemd zijn. Zij staan dus voor de opgave om een 
eigen ethiek en een eigen levensstijl te ontwikkelen zonder de universele waarden en 
mensenrechten4 geweld aan te doen. Beter en preciezer uitgedrukt: door aan die universele, 
voor alle  mensen geldende waarden en rechten een eigen, homoseksuele invulling te geven.  

2. UITKOMST VAN DE ZOEKTOCHT IN DE KERSTVAKANTIE VAN 1982 
De nu volgende bladzijden bevatten de letterlijke tekst van onze studieuze analyse van de 
beroemde homoseksuele roman GIOVANNI’S ROOM uit 1954 van de zwarte, Amerikaanse  
auteur James Baldwin die de ‘struggle for identity’ wereldwijd op de agenda plaatste.  Enkele 
foto’s uit 1983 illustreren de eigen invulling van onze levensstijl die er het gevolg van was. Met 

 
4 UNIVERSELE WAARDEN EN GELIJKGERECHTIGHEID 
Een verhelderende, korte toelichting op gelijkwaardigheid en dus de gelijkberechtiging van alle mensen, 
ongeacht traditie, cultuur en levensbeschouwing vind je hier:  
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universaliteit-en-universele-waarden   

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universaliteit-en-universele-waarden
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name hoe we probeerden taboes rondom intimiteit en lichamelijkheid te doorbreken op een 
manier die juist gericht was op het samen genieten van de erotische band tussen elkaar. In 
een paar eerdere artikelen is daar al op ingegaan. Met name doel ik op de verrukkelijke blijheid 
die gepaard gaat met het bewust genieten van de aantrekkingskracht tussen mensen – een 
universeel gegeven dat we vooral aanduiden als erotiek5 -- niet te verwarren met seks! 
 

Zondagochtendkoffie in bed, 1983: Benito, Bob, Gerard en Guino  in de periode dat we allemaal gefascineerd 
waren door de DE ILLUSOIRE ASPECTEN VAN DE WERKELIJKHEID6  

 

Op de volgende bladzijde begint het ontdekkingsverhaal uit december 1982 . Het zette toentertijd het 
leven van Bob en mij  -- en daarmee dat van veel van onze vrienden – op zijn kop, want we sloegen 
bewust een andere richting in, en claimden niet alleen tolerantie van de massa, maar eisten ook steeds 
luider  gelijkberechtiging op. Pas bij het instellen van het homo-huwelijk op 1 april 2001 bleek – of 
leek? – dat ideaal gerealiseerd.  

Waren we er tijdens de sexuele revolutie van de jaren 1970 vooral op uit om ongestoord - als 
minderheid -- onze vorm van liefde en seksualiteit te beleven. Voortaan wilden we de massa ervan 
doordringen dat de geaardheids-inkleuring van de Liefde er niet toe doet.  

 
5 DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK 
De bevrijdende uitwerking van erotiek in ons leven komt aan de orde vanuit een homoseksueel perspectief in 
het artikel met de hier genoemde naam. Zie: https://www.postvakh3.nl/archief/1-de-stille-kracht-van-erotiek/   
 
6 ILLUSOIRE ASPECTEN VAN DE WERKELIJKHEID 
Bedrog, schone schijn en zelfbedrog waren in de jaren 80 onderwerp van talloze tafel- en bed-gesprekken. Die 
drie vormen van illusie waren uiteraard voor homoseksuele minderheden – dus mensen waarvan hun anders-
zijn  meestal niet opvalt – uiterst actueel omdat we streden voor erkenning en gelijke rechten.  Guino en ikzelf  
maakten samen over dit onderwerp ook een drama-analyse van de Comedia LA VIDA ES SUEÑO – HET LEVEN IS 
EEN DROOM – van Pedro Calderón de la Barca (1636) . Per email is er een gratis digitale verse beschikbaar voor 
geïnteresseerden.  
   

https://www.postvakh3.nl/archief/1-de-stille-kracht-van-erotiek/
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3. GEESTELIJKE VERLICHTING TIJDENS DE KERST VAN 1982 

Hieronder volgt nu het verhaal waarom het allemaal draaide: 
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HOE DIE LEVENSVISIE ER PRECIES UITZIET, WORDT IN DE BIJLAGE UIT DE DOEKEN GEDAAN. 
Hieronder laat ik nog even discreet zien welke levensverrijkende invloed er uit ging van de 
erotische, seksuele dimensie van onze vriendschappen met andere gay stellen en individuen. 
Kerst 1982 bleek een MIJLPAAL te zijn geweest in ons leven. Vanaf dat moment voelden we 
ons veel vrijer, veel minder een lid van een – vaak nog sterk onderdrukte – minderheidsgroep. 
En we gedroegen er ons ook naar!   
 
 

DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK werd voortaan  
bewust door Bob en mij beleefd en aangewend in 
onze  omgang met jonge gay stellen, biseksuelen en 
onze zeer diverse vrienden als die bij ons kwamen 
logeren in ons ruime appartement op het 
Minervaplein in Amsterdam. In diverse foto-
mappen zie je daarom foto’s van vrolijke en ernstige 
gesprekken waarbij alle gespreksdeelnemers geen 
draad aan hun lijf hebben.  
 

Dit alles vanuit onze nieuwe, stellige overtuiging dat 
EMANCIPATIE ACHTER DE VOORDEUR BEGINT: 
met zelfkennis en zelfacceptatie &  daardoor met 
het doorzien van de maatschappelijke dwang en 
het erop aansluitende zelfbedrog die je 
belemmeren in het vrij beleven van je (homo- of 
andere)seksualiteit. Bobs doctoraal werkstuk dat 
hij in 1983 inleverde over de gay roman Giovanni’s 
Room van James Baldwin leverde ons en onze 
vrienden bovendien extra ruggensteun in de vorm 
van een gevisualiseerd idee van onze levensvisie.  
 
 
 

De hier bedoelde gesprekken en vrolijk gedeelde momenten bleken voor alle deelnemers aan 
die bijeenkomsten als bevrijdend  te zijn ervaren. In een terugblikkend artikel dat ik in 2018 
over dit onderwerp schreef voor ons alumni-website Postvakh3.nl  en dat ik toezond aan een 
serie vroegere vrienden en kennissen die de jaren  1970 en 1980 samen met ons intens hebben 
beleefd,  wordt daarom volledig geciteerd wat onze vriend Lutz van Dick over die “open sfeer 
bij Bob&Gerard thuis” schreef:  

 

“Ik heb met tranen in mijn ogen jouw stuk over Bobby en 
zijn inspiratie voor ons leven en het leven van zovele 
anderen gelezen. Prachtige foto’s ook in die tekst. Ja, 
deze sfeer van vrijheid, erotiek en liefde bij jullie thuis zal 
ik nooit vergeten.”  

De aanvankelijk preutse Mengistu Miriam uit 
Ethiopië kreeg zo'n plezier in dergelijke blote 
gesprekken dat hij er altijd – onder luid gelach en 
applaus - een sexy strip-show van maakte 
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BIJLAGE 

ONZE LEVENSVISIE GEËXPLICEERD 
aan de hand van de zoektocht naar identiteit en liefde in James Baldwins 

roman <Giovanni’s Room>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 


