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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 3 

De menselijkste & meest aansprekende sporen van ons bestaan 

 – Geef ze door  voor het ontwikkelen van historisch besef en compassie 

Amsterdam,  10 mei 2021 

Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 

STEMMEN UIT ONS VERRE VERLEDEN...UIT EEN ANDERE TIJD….DUS WAARDEVOL VOOR ONS NAGESLACHT! 

OPRUIMEN DOOR 70-PLUSSERS….VAAK TE HAASTIG EN ONDOORDACHT? 

In het laatste nummer van ons alumni-blad Hilversum 3 (nr 38) schreef Hennie Bouwhuis in 
zijn bijdrage <BRIEVEN DOEN ME HERINNEREN…> wat hij en zijn geliefde Agnes een halve 
geleden elkaar zoal schreven in hun wekelijkse liefdesbrieven. Op een verregende zondag 
hadden ze die brieven nog eens samen genoeglijk doorgenomen en de erbij horende 
herinneringen opgehaald. Dat deden ze niet alleen om nostalgische redenen. Immers, Hennie 
schreef: “Net als veel leeftijdgenoten besef je dat je wel eens moet opruimen om je 
nageslacht niet op te zadelen met…”. En zijn artikel eindigt dan ook met de mij teleurstellende 
mededeling dat inmiddels al die brieven “in stukjes versnipperd” zijn.   
 
Op zich is de door Hennie geuite opruimwoede van Senioren begrijpelijk en een bij onze 
leeftijdsgroep passend verschijnsel. In het artikel <OPRUIMEN> op onze alumni-website1 
wordt daar uitvoerig op ingegaan. Ook wordt daar bepleit niet zomaar allerlei spullen weg te 

 
1 OPRUIMEN 
Over hoe en waarom & over nut en zin van doordacht opruimen van persoonlijke spullen (feitelijke, morele, 
concrete en immateriële zaken):  zie het artikel <OPRUIMEN>: https://www.postvakh3.nl/archief/3-opruimen/  

https://www.postvakh3.nl/archief/3-opruimen/
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doen. Immers, keer op keer blijkt dat ons nageslacht wel degelijk geïnteresseerd is in het leven 
van hun voorouders! Hun tijdsbesef, hun begrip van en voor <andere tijden>, is er mee 
gediend om juist familie-erfstukken, foto’s en teksten te bezitten. De liefdesbrieven van 
ouders en grootouders zijn m.i. zelfs het belangrijkste stukje immateriële erfenis dat iemand 
kan ontvangen! In het algemeen ‘zadel je daar het nageslacht niet mee op’. Integendeel! Het 
zijn de INTIEMSTE, ALLERINDIVIDUEELSTE SPOREN VAN JE BESTAAN. ZE VERBINDEN JE MET 
DE VOLGENDE GENERATIES met meer onderling begrip en wederzijdse waardering!   
 

HISTORISCH BESEF ZORGT VOOR RELATIVERING EN COMPASSIE  

Interesse in het geleefde leven van onze voorouders – zoals dat bij uitstek blijkt uit hun 
liefdesbrieven – is een uiting van een uniek menselijk vermogen! Voor zover we weten, zijn 
wij mensen namelijk de enig wezens met een cultureel geheugen. Dus met het vermogen om 
zich bewust en expliciet rekenschap te geven van de historische achtergronden van onze 
eigen opvattingen en ons gedrag en van de historische achtergrond van het denken en 
handelen van anderen. En dat is van enorm belang voor je eigen geluk, en voor het 
ontwikkelen van compassie. En dus voor harmonie in je relaties met je omgeving. Met andere 
woorden: Historisch besef is bij uitstek het menselijk vermogen dat er voor zorgt dat we 
kunnen leven in een maatschappij waarin plaats is voor iedereen en waar dus vrijheid, 
harmonie en vrede de leidende principes zijn voor alle wet- en regelgeving.  
 
Gelukkig is ons nationaal Onderwijsbeleid er de laatste 10 à 15 jaar weer van doordrongen dat 
geschiedenislessen2 van enorm belang zijn voor met name het ontwikkelen van historisch 
besef. Immers: 
Historische besef impliceert dat we in staat zijn te relativeren3 en dus te onderkennen dat 
onze waarderingen plaats en tijd gebonden  zijn. Met andere woorden: Alles is een kwestie 
van perspectief. Daardoor worden we ons bewust van wat vaak de 7 dimensies4 van historisch 
besef worden genoemd.   

Als we die 7 dimensies van historisch besef goed bezien, dan valt op dat relativeren  niet alleen 
een verstandelijke, rationele activiteit is. Integendeel, het relativeren is een bezigheid waarbij 
je niet alleen begrip opbrengt voor de ander, diens andere situatie en diens anders-zijn, maar 
daarbij ook compassie ontwikkelt. Let wel: compassie moet je niet verwarren met het jezelf 
uitputtende, energie slurpende gevoel ‘medelijden’. Bij compassie moet je eerder denken aan 
gevoelens van zorg, warmte en liefde. Bij hersenonderzoek blijkt dat er totaal andere delen 

 
 
2 GESCHIEDENISONDERWIJS EN HISTORISCHE BESEF 

Het internet staat vol met interessant nieuws op dit gebied. Rekening houdend met onze 
aanvangsinteresse in hert lager onderwijs, wijs ik alleen op:  
https://wij-leren.nl/tijdsbesef-geschiedenislessen-zinvol-onderbouw-ontwikkelen.php 
    
3 PRACHTIG ARTIKELTJE OVER RELATIVEREN 
Verhelderend is de korte uitleg in dit artikel:  https://www.relativeren.nl/wat_is_relativeren.html   
 
4 DIMENSIES VAN HISTORISCH BESEF 
Wetenschappelijk is er tegenwoordig consensus over de 7 dimensies van het begrip historisch besef. Dit wiki-
artikeltje bespreekt ze in het kort: https://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_besef . Ik noem ze alleen. Het zijn 
besef van tijd, realiteit, historiciteit(=onderkenning statische en dynamische zaken), identiteit, economische en 
sociale ongelijkheid, moraal, gender, standplaatsgebondenheid.  
.   

https://wij-leren.nl/tijdsbesef-geschiedenislessen-zinvol-onderbouw-ontwikkelen.php
https://www.relativeren.nl/wat_is_relativeren.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_besef
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van je brein oplichten. Neuropsychologische onderzoek toont het keer op keer aan: 
Compassie is beheerst, wat afstandelijk, en heel constructief. Medelijden laat je ‘slechts’ 
(vermoeiend!) delen in het leed van anderen. Compassie doet dat juist niet. Maar het helpt je 
wel om andermans leed te onderkennen en te erkennen….EN vervolgens in actie te komen. 
Compassie geeft energie en motiveert je ‘het goede te doen’! Je kunt het leren en trainen! 
Op YOUTTUBE5 vind je er een lichtvoetige en verhelderend minilesje over van de befaamde 
onderzoekster Tania Singer.  En als je haar bevindingen doortrekt naar het onderwerp 
liefdesbrieven (van-je-voorouders) dan zul je inzien dat zulke brieven – vooral omdat ze 
afkomstig zijn van nabije, jou bekende mensen --  compassion boosters zijn!  Ze spreken je 
echter ook heel snel aan omdat het over liefde, over de zin en essentie van ons leven, gaat! 
Geen wonder dat de nieuwsmedia zo vaak en zo uitvoerig berichten over teruggevonden 
liefdesbrieven en andere geschreven stemmen uit ons verleden.   

 

EIGEN-AARDIGHEDEN VAN LIEFDESBRIEVEN 

Uiteraard staan er in onze liefdesbrieven talloze emotionele uitingen van verlangen naar de 
ander, van bewondering, van geluk en euforie, van zorg-om-de-ander, en natuurlijk van ons 
onhoudbaar gemis. We schreven ongetwijfeld wat voor gevoelens onze beminde bij ons 
opriep en hoe we onze geliefde gelukkig zouden maken. Het lezen ervan bevordert empathie 
bij de lezer! En dat is belangrijk voor het leren relativeren en het ontwikkelen van compassie. 
 
In onze jeugdjaren was het binnen hetero-kringen nog niet erg gebruikelijk om expliciet  over 
vrijen en seks te schrijven. Wel figureerden er vaak kusjes en hartstochtelijke zoenen in onze 
liefdesbrieven: verwoord en getekend in de vorm van hartjes en lippen. En natuurlijk: we 
schreven elkaar over ‘onze gelukbrengende toekomst samen’. Maar in het algemeen waren 
het geen literaire hoogstandjes. Zulke aangrijpende,  invoelende en inspirerende 
liefdesbrieven bestonden wel6, maar binnen ons rooms katholieke onderwijs kwamen ze niet 
of nauwelijks aan bod.  
 
Daarnaast kwamen --vooral vroeger--  veel prozaïsche, alledaagse zaken aan de orde. 
Herlees je oude brieven er maar op na. Die ‘alledaagse zaken’ uit onze eigen jeugdjaren zijn 
veel waardevoller dan je op het eerste gezicht zou denken. Ze reflecteren immers onze 
belevingen, onze zorgen, onze waarderingen en onze besognes van de tijd en de omstandig-
heden waarin we toen leefden. Ze geven een concreet, invoelbaar beeld van ons en van de 
manier waarop we leefden ‘in andere tijden’. En bovenal: hoe wij zélf ons leven ervaarden, 
wat we belangrijk vonden, wie we kenden, en hoe we ons inspanden om onze nieuwe 
liefdesrelatie en idealen te verwezenlijken: samen met de vrouw of man die we lief hadden.   

 
5 EEN MINI-LEZEING OVER NEURO-PSYCHOLOGISCH INZICHT IN (TRAINING VAN) COMPASSIE 
Hier is het adres van  een 20 minuten durend lesje van de befaamde neurologische mindfullness onderzoekster  
Tania SINGER: https://www.youtube.com/watch?v=n-hKS4rucTY  
Een langer durende TRAINING OF YOUR MIND AND HEART (70 minuten) wordt door haar geleverd in dit filmpje 
van het Max Planck Institute: https://www.youtube.com/watch?v=HQKoWEhp8no    
 
6 LIEFDESBRIEVEN VAN LITERAIRE BEROEMDHEDEN   
Gestimuleerd door Bobs literaire werkzaamheden las ik pas heel laat in mijn leven bundels liefdesbrieven van 
beroemde schrijvers zoals Multatuli, Charlotte Brontë, Anna Blaman en Cicero. De Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag heeft de grootste verzameling. Ook zijn er tegenwoordig cursussen <liefdesbrieven schrijven>. Google 
brengt je verder! 

https://www.youtube.com/watch?v=n-hKS4rucTY
https://www.youtube.com/watch?v=HQKoWEhp8no
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De reactie van de kleinkinderen van een bevriend echtpaar dat op een speciale zondag een 
pakketje liefdesbrieven en jeugdfoto’s van hun grootouders kreeg overhandigd toen Opa 75 
jaar werd, illustreren concreet wat in deze paragraaf werd betoogd: 

“Opa en Oma werden er interessanter en échter door. We zien nu ook hoe zij jong zijn 
geweest. Wat zij vroeger deden om gelukkig te zijn.  En hoe ze zich inspanden voor 
elkaar en voor een toekomst samen. Daar hebben we wat aan! Daar leren we van. We 
zijn blij dat we lid zijn van onze familie! “ 

 

BEWUSTWORDING EN ZUCHT NAAR VERNIEUWING IN DE JAREN 60 & 70  

In diverse alumni-artikelen kwam aan de orde dat de ZEITGEIST in de jaren 60 en 70 drastisch 
veranderde. Vooral dat we het autoritaire, morele juk van Kerk en Staat afwierpen en meer 
zeggenschap over de invulling en vormgeving van ons eigen leven claimden en ook 
verwierven. Dat uitte zich optima forma in ons liefdesleven. De seksuele revolutie bracht met 
zich mee dat voor het eerst in het door het christendom vorm gegeven Westen openlijk en in 
positieve zin over seksualiteit werd gesproken en het relationele gedrag zich navenant 
wijzigde. Het was m.i. de ingrijpendste cultuurverandering die onze generatie Babyboomers 
teweeg bracht. De liefdesbrieven uit onze eigen Ludgerus-jeugd weerspiegelen dit maar in 
zeer geringe mate. Immers, seksualiteit was binnen r.k. kring nog  grotendeels taboe. Maar 
ook dat is een gegeven dat interessant is voor ons nageslacht! Daarbuiten – in liberale, vooral 
humanistische en vrijdenkerskringen – deed dit taboe op seksualiteit zich veel minder gelden.  
BINNEN DE VERBORGEN WERELD VAN DE ONDERDRUKTE SEKSUELE MINDERHEDEN was 
seksualiteit uiteraard wel  een uiterst belangrijk onderwerp.  Dus vond dat ook zijn weerslag 
in de liefdesbrieven die gay en lesbische geliefden elkaar heimelijk schreven. Ook in mijn geval. 

Loosdrechtse Plassen, 1 juli 1971 -- Twee weken nadat Bob en ik elkaar hadden leren kennen – Bob had ingestemd met 
mijn voorstel om SAMEN een reis door Europa te gaan maken en dus niet alléén zoals zijn plan was. We vermoedden beiden 
nog niet dat Bobs Haïtiaanse paspoort de meeste grenzen niet openen zou en dat het verkrijgen van visa een sinecure was 
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LIEFDESBRIEVEN VAN MINDERHEDEN UIT DE JAREN 1970: ACTUEEL! 

De nu volgende tekst is een korte bewerking van een bestaande toelichting op de 80 lange 
Liefdesbrieven die mijn eerste geliefde, Bob Turnier en ik elkaar schreven in de periode 
september-november 1971. Dus in een tijd dat met name seksuele minderheden  het nog 
zwaar te verduren hadden en gelijkslachtige liefdes-stellen nauwelijks of geen aanspraak 
konden maken op voorzieningen die wél voor heteroseksuele koppels beschikbaar waren. Het 
grote publiek was zich van die achterstelling en rechtsongelijkheid nauwelijks bewust OF men 
keurde dat juist goed omdat men zich discriminerend achter de morele veroordeling door Kerk 
en Staat stelde, of zulke minderheden als psychopathologisch neerzette.  
 
De liefdesbrieven van Bob en mij vormen een concreet historisch archiefje met materiaal dat 
nogal schaars is. Immers,  onderdrukte, seksuele minderheden produceerden uit eigenbelang 
niet graag bewijsmateriaal van hun geaardheid, omdat zulke uitingen vaak grote risico’s met 
zich mee brachten en tegen hun belang  kon worden gebruikt. De felle anti-gay hetzes en 
vervolgingen in de USA ondervond Bob, die toen in New York woonde en studeerde, elke dag 
aan den lijve. Vrienden van hem verloren bijvoorbeeld hun baan en appartement omdat ze 
door paparazzi waren gefotografeerd toen ze uit een gay bar kwamen…! In Nederland was de 
sfeer wat relaxter. Maar zeker niet ‘normaal’. Ook onze liefdesbrieven tonen dat aan. 
 
Ook tegenwoordig is er nog veel om voor te vechten. Beter gezegd: juist nu! Immers de 
intolerantie tegen gays, vluchtelingen en vreemdelingen neemt weer toe.  
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In de vierdelige VPRO-serie die vandaag begint, wordt o.a. terug gekeken op de tijd waarin 
Bob en ik onze liefdesbrieven schreven en zo – zonder het te beseffen – meededen aan een 
revolte waarvan de huidige generaties nauwelijks besef (meer) hebben.  
 

ONZE PERSOONLIJKE LIEFDESBRIEVEN UIT 1971 

Bij gebrek aan eigen, zelf verwekt nageslacht werden alle liefdesbrieven ter beschikking 
gesteld aan het IHLIA-LGBTI HERITAGE7. Om de huidige en toekomstige generaties toegang 
te verschaffen tot die teksten over een hen totaal onbekende leefwereld,  werden ze 
gescand, uitgetikt, gebundeld, voorzien van foto’s uit die tijd, en aangevuld met praktische 
informatie over gebeurtenissen en personen die in de brieven figureren. Mijn keuze viel op 
IHLIA omdat dit Europa’s grootste en belangrijkste instituut is op het gebied van 
documentatie, geschiedenis en emancipatie van seksuele minderheden.  
 
Met recht kan gesteld worden dat de hier bestreken periode september-november 1971 het 
prille, maar zeer levenskrachtige begin en de groei reflecteert van onze intieme relatie en het 
ermee gepaard gaande eigenzinnige gedrag die later als uitingen van homo-emancipatie 
werden gezien. Hoe Bob en ik vanaf het allereerste begin van onze liefde een gelijkwaardige 
relatie vorm probeerden te geven in een tijd dat er nog geen homohuwelijk bestond, is te 
lezen in de tekst van het zelf  bedachte <samenwoon-contract-avant-la-lettre> dat wij op 5 
december in New York tekenden, en dat is opgenomen in de Bijlage. Binnen de context van 
die tijd was dit een revolutionaire daad. Immers, de meeste homo’s conformeerden zich nog 
aan de dwang die uitging van het toenmalige maatschappelijke bestel dat homoseksualiteit 
veroordeelde en het bestaan van duurzame homoseksuele liefde en samenleefsituaties op alle 
denkbare manieren dwarsboomde!      

 

DOORDENKING VAN ONS HOMO-BESTAAN ANNO 1971 - PER BRIEF  

Op 17 juni 1971 ontmoetten Bob en ik elkaar letterlijk en figuurlijk ondergronds: in de kelder 
onder het voormalige Odeon Theater aan de Singel in Amsterdam. Daar was een gay disco 
gevestigd: het DOK. Het was de eerste en jarenlang de grootste Gay Disco van het Naoorlogse 
Europa waar de zedenpolitie samen-dansende-mannen gedoogde op voorwaarde dat men 
21 jaar of ouder was en dit ten allen tijde – bij veelvuldige controles -- kon aantonen. Ik was 
op het eerste gezicht verliefd. Bob keek de kat een beetje langer uit de boom omdat hij in New 
York aan den lijve had ondervonden dat homo-liefdes-relaties onder grote maatschappelijke 
druk stonden, en vooral daardoor bijna altijd een zeer kort leven waren beschoren.  

Maar tijdens de <Vakantiereis door Europa>8 die wij als jonge studenten die zomer 
gezamenlijk maakten, besloten we “voor altijd samen te blijven” en deden we dat dan ook. 

 
7 MEER OVER HET IHLIA-LGBTI HERITAGE 
Neem eens een kijkje ter plekke: in het grote OBA-gebouw dichtbij het Centraal Station in Amsterdam. Of bezoek 
deze informatieve en zeer toegankelijke website: https://ihlia.nl/  ~ 
 
8 EUROPE TRIP 1971 – VOORBEELD VAN EEN ‘HALF-IN-DE-KAST’ VAKANTIEREIS DOOR GAYS ANNO 1971 
Ik maakte van onze gezamenlijke vakantie-avonturen een beeldend verslag in de vorm van plakboeken. Achteraf 
valt op dat we in die tijd vaak allerlei smoesjes moesten bedenken om samen een hotelkamer te verkrijgen en 
dat er in Europa eigenlijk geen disco’s waren waar we samen konden dansen. Soms mocht zoiets NA 
MIDDERNACHT…op voorwaarde dat je elkaar niet aanraakte! In de omvangrijke briefwisseling gedurende de 
maanden september-november (toen we onderbroken door bezoekjes over en weer, noodgedwongen van 
elkaar gescheiden leefden) wordt er meer over verteld. Zie met name LOVE LETTERS – VOLUME I: VERBATIM.  

https://ihlia.nl/
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Wel moest een parlementaire commissie waarvoor we moesten verschijnen onze relatie in 
1978 eerst erkennen en dusdanig goedkeuren dat het Vreemdelingenrecht in gunstige zin 
kon worden toegepast. SIC! Zie bijlage. Dat dit uiteindelijk zou gebeuren, stond voor ons al in 
1971 als een paal boven water. Ons erbij horend vertrouwen, onze loyaliteit en onze liefde 
werd bondig verwoord door Bobby in zijn eerste liefdesbrief: “Remember, I love you. Not time 
nor distance can ever take that away.” Deze brief werd daarom ook afgedrukt op blz 151 van 
zijn biografie die in 1994 de titel Gewoon Geluk  mee kreeg.   

Onze omvangrijke en qua toon en openhartigheid zeer opvallende briefwisseling was het 
gevolg van het feit dat Bob na zijn lange zomervakantie-met-mij terug moest naar New York 
om zijn Bachelors studie af te ronden. We misten elkaar enorm en stonden eigenlijk dagelijks 
met elkaar in contact per brief. De 80 lange brieven die we elkaar schreven gedurende de 74 
dagen dat we gescheiden van elkaar leefden, beslaan in uitgetikte vorm 173 pagina’s. 

Telefoneren was in die tijd nog exorbitant duur. Als werkstudent konden we ons beslist geen 
8 tot 10 gulden per minuut veroorloven. Bovendien moest er vaak uren gewacht worden op 
de trans-Atlantische verbinding die door twee operators tot stand gebracht moest worden.  

Doordat we onze gedachten en emoties moesten opschrijven werden we als het ware 
‘gedwongen’ om duidelijk en expliciet onze toenmalige mening en inzichten in de aard van 
ons homoseksuele bestaan kenbaar te maken aan onszelf en aan elkaar. En dat gold ook voor 
de discriminerende en vaak vijandige leefomstandigheden waarin we verkeerden. Die nogal  
prozaïsche  zaken blijken juist voor de jeugd van nu bijzonder interessant te zijn. Dus weder-
om een argument om je bewaarde oude brieven af te staan aan je nakomelingen! 

LINNAEUSSTRAAT 63-II, voorjaar 1972: Het is ons gelukt om OPENLIJK  SAMEN  te gaan leven in Amsterdam, ondanks de 
schrijnende woningnood. We hadden zelfs een hele etage voor onszelf. Dat we zoiets alleen konden financieren met veel 
bijbaantjes en keihard werken in de haven, namen we op de koop toe. En hetzelfde gold voor de talloze keren dat Bob even 
terug moest VLIEGEN NAAR NEW YORK om zijn visumduur voor Nederland niet te overschrijden. De Vreemdelingenpolitie 
zei immers dat ze een HEKEL AAN NIKKERS EN FLIKKERS had en het ons zo moeilijk mogelijk zou maken….  
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GAY FOTO’S WAREN UIT DEN BOZE EN DAARDOOR NOGAL ZELDZAAM  

Zoals gezegd, onze zeer omvangrijke briefwisseling uit 1971 is in zijn geheel bewaard 
gebleven, gescand, letterlijk uitgetikt en ook gedigitaliseerd. Bovendien VOORZIEN VAN 
FOTO’S & TOELICHTINGEN OVER DIE TIJD – de periode september-november 1971.  
 
Het bestaan van die foto’s is op zich opmerkenswaardig. In 1971 waren er immers nog maar 
weinig homo’s die het aandurfden om gay foto’s te maken; dus foto’s waarvan de suggestie 
uitging dat ze zelf homoseksueel waren. Foto’s van zoenende jongens waren taboe. Mannen 
die elkaar omarmden waren zeer verdacht. En mannelijk bloot was al helemaal uit den boze.  
 

Omdat instant-foto’s met een polaroid 
camera nog duurder waren en boven-
dien snel verbleekten, namen Bob en ik, 
in navolging van veel van onze gay 
kennissen, onze toevlucht tot het maken 
van dia’s. Dia’s hadden vier belangrijke 
voordelen: 1 )Ze werden machinaal 
ontwikkeld zodat je ruzie en minachtend 
commentaar van fotowinkels ontliep. 2) 
Ze konden in kleur worden gemaakt. 3) 
Ze waren relatief goedkoop. 4) En ze 
konden heel groot zichtbaar worden 
gemaakt zodat je er met meerdere 
mensen gelijktijdig naar kon kijken.  Hun 
nadeel was de onmogelijkheid om  
meerdere exemplaren van één opname 
te bestellen.  
 
De afbeelding van Bob op de foto 
hiernaast was echter een kleurenfoto, 
omdat we er ieder een exemplaar van 
wilden hebben. Met kloppend hart had ik 
eindelijk besloten om het fotorolletje 
‘zonder gedoe ‘te laten ontwikkelen en 
afdrukken. Mijn keuze viel uiteindelijk op 
de vestiging van Capi Lux in de 
Reguliersbreestraat in het centrum van  

Amsterdam omdat daar – heel duidelijk zichtbaar voor ingewijden – een ‘nicht’ discreet de 
scepter zwaaide en dus geen misprijzende opmerkingen zou maken … 
 
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn geworden: De foto-technologie van die tijd maakte 
het gays extra moeilijk. Immers, de fotorolletjes werden meestal ontwikkeld en nagenoeg 
altijd zwart-wit afgedrukt in een fotowinkel waarvan de eigenaar of medewerker je met naam 
en toenaam kende. Ook waren foto’s erg duur. Het ontwikkelen van een rolletje voor 20-
opnamen kostte minimaal Fl 1,40 en elke kleine afdruk van 10cm x 7cm kostte 35 tot 40 cent. 

'MY FUCKING HAITIAN PASSPORT DOES NOT OPEN MANY 
BORDERS' was Bob constatering toen hij die nare ervaring van 
onze zomerreis in 1971 uitbeeldde 
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Het fotorolletje zelf kostte Fl 3,75. Met andere woorden: we waren minstens Fl 13,159 kwijt 
voor 20  kleine zwart-wit foto’s. Dat was meer dan ik door de Universiteit netto kreeg betaald 
voor 2,5 uur werk! Kleurenfoto’s kostten bijna dubbel zoveel.  
 

EXISTENTIELE THEMA’S IN LIEFDESRIEVEN 

De belangrijkste (vooral prozaïsche!) passages uit onze liefdesbrieven zijn in 9 Thema’s 
ondergebracht en gebundeld in Volume ii.  Een voorbeeld is het thema <EEN EIGEN HUIS>. In 
de jaren 1970 was het door de landelijke woningnood  niet makkelijk om een betaalbaar eigen 
stekje te vinden. En eigenlijk is het zo dat jongeren tegenwoordig nog steeds met dit probleem 
kampen. Een ander thema-voorbeeld betreft GELD EN WERK: noodzakelijke zaken om samen 
door het leven te kunnen gaan. Dit soort prozaïsche, maar zeer belangrijke onderwerpen 
figureren uiteraard ook in bijna alle liefdesbrieven van hetero’s uit de jaren 1970. Maar in ons 
geval mocht Bob als buitenlandse student officieel niet eens werken! En werkte hij dan ook 
vele jaren illegaal! Dat veroorzaakte uiteraard veel stress, want als een ‘illegaal werkende 
flikker’ betrapt werd in het uitoefenen van betaald werk, dan volgde onherroepelijke een 
snelle uitzetting… 
 
Bij gays kwamen bovendien nog een serie specifieke thema’s aan de orde. Immers, gays 
moesten in de jaren 1970 nog hun gelijkberechtiging bevechten en konden dus geen 
aanspraak maken op wetten,  regelingen en voorzieningen die voor hetero-stellen zo 
vanzelfsprekend waren dat men er zich niet eens van bewust was. Hetero’s konden 
bijvoorbeeld hun wederzijdse liefde laten blijken in het openbaar. Als homo’s dat deden, dan 
konden ze vaak rekenen op nare gevolgen, en zelfs hun baan verliezen. Hen werd als stel 
sowieso geen huurwoning toegekend. Als je gay partner ernstig ziek was, dan kon je geen vrij 
krijgen van je werkgever, en je kon maar zelden laten blijken dat je samen woonde met een 
geliefde – als je dat al deed.  

 

NEGEN EXISTENTIELE THEMA’S IN ONZE LIEFDESBRIEVEN-1971 

Naast onze wederzijdse liefdesuitingen wordt het grootste deel van onze intensieve 
schriftelijke gedachtenuitwisseling in 1971 in beslag genomen door onderwerpen die ons 
leven ook gedurende alle jaren erna sterk hebben beïnvloed. Vandaar dat ze hierna steeds 
aangeduid worden als 9 EXISTENTIELE THEMA’S DIE LEZERS HELPEN TE RELATIVEREN. In 
Volume II van de genoemde briefwisseling zijn de belangrijkste teksten uit de briefwisseling 
per thema ondergebracht. Die thema’s waren – en bleven daarna dan ook jarenlang: 

1. HOME 
In onze levensgeschiedenis viel op dat we beiden nooit echt in een normale 

(ouderlijke) thuissituatie hadden gewoond, en ons daardoor vrijwel nooit begrepen, 

geaccepteerd en gesteund hadden gevoeld. We waren er daarom erg op gespitst om 

ons eigen ‘home’ te creëren, door dus samen een huishouding te gaan voeren. En 

daarvoor was privacy nodig. Met andere woorden: we wilden een eigen, zelfstandige 

 
9 TOENMALIGE (FOTO)PRIJZEN IN TERMEN VAN HUIDGE KOOPKRACHT 
Met behulp van de Koopkracht Calculator van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis kun je alle 
bedragen van vroeger – tot aan 1450 – omzetten in termen van de huidige Koopkracht in Euro’s. Hier is het adres 
ervan: https://iisg.amsterdam/en/research/projects/hpw/calculate.php    
De kosten van de hierboven genoemde 20 kleine fotootjes zijn vergelijkbaar met een huidig bedrag van € 24,06 
terwijl het netto-uurloon dar de Universiteit betaalde in 1971 vergelijkbaar is met € 9,62     

https://iisg.amsterdam/en/research/projects/hpw/calculate.php


10 
 

woonruimte  zodat we niet lastig zouden worden gevallen door bemoeizieke hospita’s  

en andere vijandig gezinde mensen.    

2. YOU 

Het betreft hier vooral de zorg-om-elkaar & onze perceptie van elkaar. Dus waarom 

en hoe hielpen we elkaar? Wat vond Bob van mij en andersom? Hoe apprecieerden 

we elkaar? Welke sterke en zwakke punten onderkende de een bij de andere? Wat 

trok hem zo in mij aan? En andersom? Hoe stuurden we elkaar bij? Hoe open waren 

en durfden we onze homoseksuele geaardheid en liefdesrelatie aan anderen te tonen? 

3. (GAY) LOVE & RELATIONSHIPS 
Wij beiden analyseerden uitvoerig de mogelijkheden, problemen en ons vurig 

verlangen om als twee homoseksuele geliefden samen te wonen en zo ons leven te 

delen met vrienden en anderen – ondanks alle maatschappelijke tegenwerking en het 

misprijzen dat ermee gepaard ging. Ook gaven we duidelijk aan hoe we niet wilden 

leven, en exploreerden we de woon- en werksituatie voor gays in andere landen; 

vooral in het Caribisch Gebied. 

4. GAY SEX(UALITY) 

De verschillende vormen van seksuele betrekkingen werden besproken en daarbij 

wisselden we expliciet onze eigen seks-ervaring, beleving en wensen uit. Daartoe 

behoorde ook ons vaste besluit “nooit een mannetje-vrouwtje” rolverdeling te 

accepteren, maar samen op zoek te gaan naar een eigen  vormgeving van onze 

liefdesrelatie.  Bovendien exploreerden we uitvoerig de vraag of seks exclusief 

voorbehouden moest zijn aan onze liefdesrelatie, of dat er ook <buitenrelationele 

sekscontacten> mochten en zouden plaats vinden.   

5. BEING GAY IN 1971 MEANS…. 
Verwant aan het 3e thema, onderzochten we in onze lange brieven de leefsituatie en 

maatschappelijke beperkingen die onlosmakelijk verbonden bleken aan het dagelijks  
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Bij de foto op de voorgaande pagina:  
NEW YORK ZOMER oktober 1974: Bob moet nog steeds verschillende keren per jaar Nederland verlaten om zijn 

visum te behouden & een betere verblijfszekerheid te verkrijgen. Voor deze 2e reis in 1974 gingen we samen op 

en neer – vooral om te regelen dat Bob een AMERIKAANS paspoort kreeg opdat de Nederlandse 

Vreemdelingenpolitie zich niet meer zo racistisch en homofoob zou opstellen. 

 

bestaan van homo’s in de jaren 1970. Waren we bereid tot compromissen met de 

gangbare opvattingen? En we besloten dat we NOOIT, maar dan ook nooit onze relatie 

zouden ontkennen of verheimelijken bij anderen die daar oprecht en serieus naar 

informeerden  – ongeacht de consequenties.   
 

6. BEING AN (UNWELCOME) EMIGRANT 
Vanaf zijn 10e jaar was Bob een emigrant die als een speelpop van het ene familielid 

naar het andere werd geschoven in Canada en New York. Daaraan voorafgaand was hij 

vanaf zijn 3e jaar in Haïti ook steeds ondergebracht buiten zijn gezin. Eerst bij zijn Oma, 

en daarna ook met tussenpozen bij een Tante in de Hoofdstad van Haïti. Dat hing 

vooral samen met het feit dat Bobs huidskleur te donker was naar de smaak van zijn 

elitaire Mulat moeder die zich liet voorstaan op haar bijna-blanke teint.  

In onze liefdesbrieven-1971 is te lezen dat we uitvoerig informatie inwonnen over 

emigratie naar Nederland en andere landen. Maar betrouwbare informatie was 

toentertijd nauwelijks voorhanden in ons land vanwege de gebrekkige wetgeving op 

dat punt. In Nederland was Bob daardoor de facto een ongewenste vreemdeling tot 

oktober 1977. Toen kwam er met het verkrijgen van een Permanente Vestigings-

vergunning een eind aan onze jarenlange, bittere en kostbare strijd. Maar we bleven 

het ronduit afkeurenswaardig vinden dat we de PARLEMENTAIRE HOORCOMMISSIE 

moesten vertellen waarom onze liefdesrelatie wél echt was. Dat leek hen  wat 

ongeloofwaardig. Immers, “U ziet er niet echt uit als homoseksuelen.” Over 

vooroordelen gesproken…. 

 

7. THEATRE, CINEMA, LITERATURE AND DANCE 
In zijn zeer vroege, eenzame jeugdjaren werd Bob een fanatiek lezer en bezoeker van 

bioscopen en theaters. Met zijn royale zakgeld kon hij zich eigenlijk alles op die 

gebieden permitteren in New York….totdat in 1967 gezinshereniging plaats vond en 

ook moeder Turnier het geruïneerde Haïti verliet. Bob bleef zijn leven lang fervent 

geïnteresseerd in vooral literatuur, opera en film. Geen wonder dat hij ‘Cinema & 

Theatre” als  studierichting koos op de Universiteit in New York,  en in Amsterdam 

Engelse Taal en Letterkunde ging studeren. In onze Liefdesbrieven-1971 schreef Bob 

dan ook uitvoerig en met passie over Gelezen Boeken, en over zijn Theater- en Opera-

bezoeken in New York. Zo wist hij in 1971 mijn blijvende interesse voor literatuur en 

de dramatische kunsten te wekken. 

 

8. POLITICS  
Bobs belangstelling voor politiek hing in 1971 vooral samen met de toenmalige 

Vietnamoorlog en de Amerikaanse anti-gay wetgeving, het ermee gepaard gaande 

politie-geweld, en de felle discriminatie van homo’s door het grote publiek.  Eigenlijk 

zette zich  zijn selectieve inperking van politieke onderwerpen door in Nederland waar 
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hij o.a. de New York Times, Le Monde, Time Magazine, het NRC Handelsblad, en het 

Intermediair Magazine consciëntieus bleef uitvlooien op dit soort onderwerpen -- tot 

aan zijn dood.   

 

9. STUDYING AND WORKING HARD & MONEY MATTERS 1971  
Uiteraard correspondeerden we intensief over onze studie-eisen en vorderingen. 

Temeer omdat het zo snel mogelijk afronden van Bobs Bachelor Opleiding een 

vereiste was om ergens in de wereld samen te kunnen gaan wonen. 

Nadat hij door zijn coming out in 1969 nagenoeg elk contact met zijn familie moest 

verbreken, ontving hij geen enkele steun meer. Bob schreef dan ook uitvoerig hoe hij 

in New York commerciële studieleningen, Universitaire Work-programs en 

Uitzendwerk kon  verkrijgen. Voor mij allemaal zaken <uit een andere, mij totaal 

onbekende wereld>.  In onze Liefdesbrieven komen zijn en mijn talrijke bijbaantjes dan 

ook veelvuldig en uitvoerig aan bod en ontstaat ook de levenslang volgehouden 

gewoonte om een Kasboekje bij te houden voor een adequate kostenbeheersing en 

realistische activiteiten-planning.  
 

TOT SLOT: 

SCHREVEN WE UITSLUITEND AAN EN VOOR ELKAAR?   

Vooral in onze jeugdjaren was het schrijven van brieven een belangrijke, een haast gewichtige 
zaak. Veel briefschrijvers schreven – half- of onbewust – daarom ook met het idee dat ze hun 
gedachten ‘voor de eeuwigheid’ op papier zetten tijdens het schrijven van persoonlijke 
brieven. Vandaar het spreekwoord “Wie schrijft, die blijft”.  

Beroemde schrijvers als Thomas Elliot veronderstelden dat de meeste briefschrijvers niet 
alleen de geadresseerde, maar vagelijk ook andere, toekomstige lezers in gedachten hebben 
tijdens het schrijven:   

“Het verlangen om een brief te schrijven, om op te schrijven wat je niet wilt dat iemand 
anders ziet dan de persoon aan wie je schrijft, maar waarvan je tegelijkertijd niet wilt 
dat het vernietigd wordt, omdat je stilletjes hoopt dat het ooit door volslagen vreemden 
gelezen zal worden, is onuitwisbaar. We willen onszelf schriftelijk kenbaar maken, 
onszelf bekennen, aan een paar vrienden, en we willen niet altijd het gevoel hebben dat 
alleen die vrienden ooit zullen lezen wat we hebben geschreven.” 

Thomas S ELLIOT , Yale University, 23 november 1933 – lezing10  
 

In hoeverre ieder van ons bovenstaande ‘bijgedachte’ had, 
 is moeilijk te achterhalen. Wel bepleit ik nogmaals dat ieder van ons zijn 

oude liefdesbrieven doorgeeft aan de volgende generaties. 
Gerard B.Kosse 

 
10 CITAAT OVER DE OGENSCHIJNLIJKE TEGENSTRIJDIGHEID VAN MOTIEVEN OM INTIEME BRIEVEN TE 
SCHRIJVEN 
THE LETTERS OF T.S.ELLIOT – Volume 1 – 1998-1922 – edited by his second  wife Valerie Elliot. 
HBJ: San Diego etc 1988. 639 pages -- ISBN 0-15-150885-2 – VERTALING DOOR ONDERGETEKENDE 
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BIJLAGEN 
 

DE APOTHEOSE VAN ONZE UITWISSELING VAN LIEFDESBRIEVEN IN 1971: 

ONDERTEKENING VAN ONS ZELF-BEDACHTE 

SAMENWOON-CONTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW YORK, 5 DECEMBER 1971, 7 O'CLOCK : BOB STAAT OP HET PUNT HET 
DOOR GERARD BEDACHTE SAMEN-WOON-CONTRACT TE TEKENEN 
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ONS SAMENWOON-CONTRACT AVANT LA LETTRE 

Me realiserend dat Bob alle zekerheden en alle bezittingen in New York en Haïti achter zich liet als hij 
met mij ging samenwonen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, wilde ik zoveel mogelijk 
voorkomen dat hij zich materieel of anderszins van mij afhankelijk zou voelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals vele jaren daarna officieel mogelijk werd in een samenlevingscontract, regelt bovenstaand 
simpel document de vermogensrechtelijke verhouding tussen ons tweeën en werd er bovendien in 
voorzien dat Bob niet onmiddellijk op straat kwam te staan als onze relatie niet bestendig zou blijken.  
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