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EEN BEWUST GEKOZEN KOERS 

Apetrots ben ik op onze pleegzoon en zijn geliefde! Niet zozeer omdat ze  dwars tegen diverse tradities 

in voor elkaar kozen en openlijk lieten zien dat zij de facto al lang een koppel waren. Maar vooral omdat 

zij het aandurfden om aan Stamoudsten en Familie duidelijk te maken dat zij hun wederzijdse liefde 

ervaarden als blij makende bron en inspiratie voor een tolerante levenskoers! Door expliciet te 

verwijzen naar de homoseksueel gekleurde liefde van zijn pleegouders in Nederland, liet Ben alle 100 

genodigden en de vele tientallen ongenodigde aanwezigen uit de buurt weten dat hij van zijn 

pleegouders had geleerd dat wederzijdse liefde de toetssteen is van een gelukkig en zinvol bestaan. 

En hij voegde er in zijn traditionele <Presentatie van Mezelf en Mijn Familie> aan toe dat “het er niet 

toe doet hoe de seksuele geaardheid van mijn pleegouders is. Het gaat erom wat ik van hen heb 

geleerd en van hen heb meegekregen”.    

Ben & Antiya bevestigen hun besluit voor de Clan en Familie. Let op de 
roze strik achter Bens rug: daarmee refereert hij aan zijn homoseksuele 

pleegouders die er wegens Corona niet bij kunnen zijn 



Vooral de in Europa afgestudeerde leden van Antiya’s familie ervaarden Bens standpunt-bepaling 

aanvankelijk als gênant. Maar dat veranderde in positieve zin toen de Chef van Antiya’s Clan duidelijk 

maakte dat Ben terecht de naam <Ayeme -- De Wijze> als officiële voornaam voerde.  Immers, Ben en 

zijn Gay Pleegouders waren zijn verloofde door dik en dun blijven steunen met geld en goede raad 

toen zij door haar hoog aangeschreven, zeer christelijke en politiek invloedrijke werkgever seksueel 

werd belaagd. Antiya durfde daardoor die man duidelijk te maken dat zij niet gediend was van een 

heimelijke affaire, en dat ze hem afwees, wetende wat de gevolgen zouden zijn. Dat deed ze in het 

bijzijn van haar collega’s zodat haar reputatie niet achter haar rug om kon worden geschaad. Ben en 

Antiya wisten op voorhand dat ze toen haar riante baan als Accountant zou verliezen en  -- zo betoogde 

het Clanhoofd: “Zij zal waarschijnlijk nooit meer haar beroep in Lomé kunnen uitoefenen. Laten we blij 

zijn met hun keuze en laten we toasten op hun geluk!”.    

 

OVERAL AANWEZIG TIJDENS EEN UITBUNDIG FEEST  

Door de Corona-pandemie konden Yves en ik helaas niet fysiek aanwezig zijn tijdens de feestdagen die 

in Togo bij een huwelijk horen. Maar Ben en Antiya bleken er voor gezorgd te hebben dat wij er 

symbolisch toch bij waren: met roze ballonnen, roze strikken om rugleuningen en roze guirlandes 

hadden ze overal naar mij en Yves verwezen. Zelfs in het stadhuis van hun Commune bleken er roze  

 
Ben bracht iedereen aan het lachen tijdens zijn <Presentatie van mezelf en Mijn Familie> toen hij meedeelde dat zijn Liefde 
meer vrucht had gedragen dan zijn Gay ouders voor elkaar hadden gekregen. Immers, Antiya was in verwachting van hem! 
Maar zijn Nederlandse Pleegouders hadden zich tevreden moeten stellen met een joch dat al kant en klaar was…. 

Guirlandes te zijn opgehangen in de trouwzaal. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand die hen namens 

de Natie-staat Togo in de echt verbond had het goed gevonden. Vooral nadat Ben uitvoerig uit de 

doeken had gedaan hoeveel moeite zijn pleegouders hadden gedaan om achterstelling en 

discriminatie te  overwinnen…om toch elkaar lief te kunnen hebben. Zijn getuige (mijn hechte Togolese 

vriend Kodjo Gu-Konu) vertelde me er uitvoerig over. Ben is daarvoor te bescheiden… 

 

Al met al zagen Yves en ik hierdoor dat onze wens voor het leven van onze pleegzoon 

ruimschoots in vervulling was gegaan: 

BEN & ANTIYA ZULLEN IN HUN WEDERZIJDSE LIEFDE DE MOED EN KRACHT VINDEN OM 

GELUKKIG TE ZIJN 



EEN PAAR BELANGRIJKE MOMENTEN 
 

 
 Bij de ingang van de met roze linten versierde trouwzaal: van links naar rechts Kodjo Gu-Konu (getuige), Ben 

& Antiya met trouwakte, Efua Gu-Konu Namyalo (getuige), Ihou Wateba Dogbe (trouwambtenaar) 

 

 

 

 

Traditionele Ceremonie voor Stam, Clan en Familie: de ENTREE van het bruidje met haar bruidsmeisjes. De 
kleuren en figuren op hun kleding hebben alle een blij makende betekenis 

 



 
Terwijl Ben & Antiya hun Huwelijksdans inzetten, laat de haar Familie luidkeels weten dat ze blij zijn met 

haar keuze. Antiya's familienaam is GBINU  maar  in de volksmond worden ze  <Antoine> genoemd omdat de 
Kliniek van Antiya's vader  die Westerse naam voert 

 



ANTIYA EN BEN PRESENTEREN DE BLOEMEN VAN YVES EN MEZELF AAN DE GENODIGDEN 

Al in 1795 maken Franse Kolonisten gewag van bloemen- & vlinder-kwekerijen  

In de heuvels van Kpalime nabij Lomé – Bloemen en vlinders spelen een grote rol in de Ewé mythes 

en verhalen die te maken hebben met de <beleving van Erotiek, Liefde en Dood> 
 

 



 
Hieronder: het stadhuis van de Commune waar Ben & Antiya wonen in Lomé.  

Men wacht al 20 jaar op een geasfalteerde weg…. 

 



 
 

Een belangrijk moment: ANTIYA’S VERTREK UIT HET OUDERLIJK HUIS -  in het Ewé aangeduid als 

“Ik laat mijn familie los voor hem” 


