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IMPACT VAN INGRIJPENDE CULTUURVERANDERINGEN IN DE PERIODE 1960-1990  

OP HET LEVEN VAN ONS: DE 75-PLUSSERS VAN NU & OP ONS NAGESLACHT  

DEEL 5  

 

 

Achter de voordeur van seksuele minderheden vond een revolutie 

plaats door ZICHTBAAR te worden – eerst alleen op PRIVÉ-FOTO’s  

een persoonlijke emancipatie-schets van Gerard B.Kosse – Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam, 18 november 2021 

EEN VEELZEGGENDE FOTO 

Voor de jaren 60-70 is bovenstaand plaatje een opmerkelijke, zelfs revolutionaire foto. Niet 
alleen omdat er ‘bloot’ te zien is. Maar ook omdat de concrete situatie, de leefomgeving, 
het klaarblijkelijk mogelijk maakte om zo’n foto te nemen. Immers, voor dergelijke taboe-
doorbrekingen was in die tijd meestal niet voldoende privacy  voorhanden. Minder dan 8 
op de 100 universitaire studenten bewoonde toentertijd een zelfstandige woonruimte. Met 
andere woorden: slechts een kleine minderheid was niet inwonend bij een (veelal 
bemoeizieke) hospita op een klein kamertje waar ‘bezoek na 7 uur’ niet toegestaan was.  
 
Als tweedejaars  werkstudent met bijbaantjes-van-minimaal-36-uur-per week kon ik me 
eind 1969 al een etagewoning – met douche,  een eigen telefoon, en een zwart-wit-TV —
veroorloven. Beter gezegd moest ik me die luxe permitteren omdat ik anders niet mezelf 
kon zijn als homoseksuele jongeman. Daarvoor was privacy nodig, want homo’s moesten 
onzichtbaar zijn om niet in de problemen te komen. Ze sloten zichzelf daarom op ‘in de kast’. 
Maar zelfs die kast was niet afdoend om een normaal leven, een normaal liefdesleven met 
een vaste partner op te bouwen. Zoiets zou te veel opvallen, waarna stigmatisering en 

AMSTERDAM, LINNAEUSSTRAAT 63-II, zaterdag 22 oktober 1971: Dain Hairston voor de gashaard in mijn etage-woning 
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uitstoting je leven konden verzieken. Bovendien waren er geen woningbouwcorporaties  die 
aan twee samenwonende mannen een huurcontract wilden verstrekken.   
    
Ik voelde me in de herfst van 1971 erg eenzaam. Om dat nare gevoel kwijt te raken, legde ik 
contact:  in de vorm van een vrijpartij met een jongen die ik op vrijdagavond 22 oktober 
oppikte in een door de zedenpolitie VERBODEN, MAAR GEDOOGDE DISCO-VOOR-HOMO’S 
in het Centrum. De jongeman in kwestie bleek uit San Francisco te komen en heette Dain 
Hairston. Ik was dusdanig ‘hot’ dat ik mijn stoutste schoenen aantrok en voor het eerst in 
mijn 25-jarig leven een paar naaktfoto’s maakte. De bovenstaande is er daar een van.  
 

TABOES & BEWUSTWORDING  

Toen ik de hierboven gemelde naaktfoto’s schoot, realiseerde ik me nog niet dat ik daarmee 
(moeizaam) een bewustwordingsproces op gang bracht. Ik begon me namelijk af te vragen 
waarom  mijn foto’s eigenlijk “verboden en zondig” waren. Mijn zeer rooms katholieke 
opvoeding was de concrete aanjager van die verwarrende zelf-bevraging. Ik voelde me 
namelijk geweldig schuldig omdat ik enkele grote taboes aan mijn laars had gelapt en 
‘vreemde zaken’ liet zien. Immers, op die foto’s stonden aanstootgevende items: 

▪ <BLOOT>. Lichamelijkheid was in onze christelijke optiek en ervaring in die tijd nog 
een heikel onderwerp. Ons hele bestaan was voor het overgrote deel van onze 
bevolking nog geheel gericht op <het geestelijke> aspect van ons leven; op ons 
zielenheil en het hiernamaals. ‘Bloot’ was nog een te nadrukkelijke verwijzing naar 
het concrete, aardse en lichamelijke bestaan dat we leidden; een lichamelijkheid en 
dus seksualiteit waarvan we  alleen met Kerkelijke goedkeuring mochten genieten 
in de vorm van kerkelijk gesanctioneerde, huwelijkse seks en erotiek.  

▪ <MANNELIJK BLOOT>. Nagenoeg nergens en nooit trof je anno 1971 plaatjes aan van 
mannelijk  bloot. Behalve dan in de Sixtijnse Kapel van het verre Vaticaan, in enkele 
peperdure Kunstgeschiedenisboeken en in een handjevol musea.  
Foto’s van een naakte jongeman in een westerse, dus beschaafde omgeving waren 
schaars. Veel ongebruikelijker en schaarser dan het bloot  op foto’s van wellustige 
dames die figureerden in de vele heimelijk verkochte pornobladen uit Zweden. 

▪ <BRUIN>.  Heel uitzonderlijk voor die tijd was bovendien het gegeven dat de 
afgebeelde jongen bruin  was, maar geen “blote neger in een ver, Afrikaans 
Missieland”.  De jongeman in kwestie lag immers voor een moderne  gashaard in 
Nederland. En hier woonden anno 1971 nog maar een paar duizend kleurlingen.i. 

▪ <BUITEN-RELATIONEEL>. De foto’s in kwestie waren bovendien de onmiskenbare 
getuigen van het feit dat ik het  – naar mijn nog steeds rooms getinte geweten - écht 
te bruin had gemaakt. Immers, er was hier sprake van een buiten-relationele 
vrijpartij! Ik had die zomer mijn Grote Geliefde leren kennen in de vorm van de 
Haïtiaanse Amerikaan Bob Turnier die –helaas— op 1 september terug naar New 
York was gegaan om daar zijn Universitaire studie te vervolgen. Ik biechtte het 
voorval de volgende dag op in mijn 21e brief aan hemii. In die brief probeerde ik 
dusdanig te rapporteren alsof ik ook emotioneel achter de door Bob geformuleerde 
opvatting stond dat buitenrelationele ”casual sex’ toegestaan en onvermijdelijk was. 
Zijn visie en beleving van seksualiteit was kenmerkend voor de Mulat-cultuur van 
zijn Haïtiaanse milieu van afkomst. En hij leefde er ook naar. Bovendien had hij mij 
gedurende de lange zomerreis die we na onze kennismaking maakten, verstandelijk  
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overtuigd van het realisme en de morele  juistheid van zijn opstelling. Maar 
emotioneel was ik er nog niet echt aan toe. 

 

FOTO-‘S: HUN EIGENHEID EN EMANCIPATIE-IMPACT  IN DE JAREN 70 

Tot in de jaren 70 was fotograferen voor 
de meeste mensen een kwestie van 
“vereeuwigen”, en kostte het veel geld.  
Vaak kwam er bovendien een vakman 
met een lichtmeter en een flitsapparaat 
aan te pas. Vooral bij belangrijke 
gebeurtenissen als een trouwpartij. Dan 
werd er uitvoerig ‘in je beste kleren’ voor 
geposeerd, waarna het zwart-wit 
afgedrukte en ingelijste resultaat voor 
altijd op het dressoir kwam te staan.  
 
Typerend was het gegeven dat dergelijke 
foto’s nooit van spontane en/of intieme 
momenten  uit het dagelijks leven werden 
genomen. En zeker niet van lieden in hun 
blootje. MAAR ACHTER DE VOORDEUR 
VAN JONGE HOMO’S ZOALS IK KWAM 
DAAR VERANDERING IN. Vooral toen we 
overschakelden op het nemen van dia’s 
want die werden machinaal ontwikkeld. 
Dan was er dus geen sprake van een 
nieuwsgierige,  afkeurend kijkende of 
zelfs weigerachtige beroepsfotograaf die 
elk celluloid foto-negatiefje onder ogen 
kwam bij het  handmatig ontwikkelen en 
afdrukken ervan.  
 
Bob en ik – en al snel ook onze homo en 
lesbische vrienden – legden ons er juist op 
toe om ONZE EIGEN, HOMO-SEKSUELE 
LIJFELIJKHEID TE EXPLOREREN, TE 
BEWONDEREN EN TE ACCEPTEREN………. 

Het fotografisch vast leggen ervan vereiste bovendien moed en oprechtheid van zowel 
fotograaf als gefotografeerde. Voor mensen die gewend waren altijd hun seksualiteit—een 
van de essentiële bestaanswijzen – te verbergen ‘in de kast’, was dit een grensverleggende 
handeling. Er was moed voor nodig om jezelf en je soortgenoten zichtbaar  te maken en 
daarbij dus een stel taboes aan je laars te lappen. Immers, door dat te doen, zetten we ons 
af tegen de Publieke Opinie met haar veroordeling van onze homoseksuele, dus “zondige, 
perverse, pathologische en vieze” seksualiteit.  Die onafhankelijke, persoonlijk opstelling 
ten opzichte van de geldende normen en waarden van de maatschappij, verstevigde ons 
zelfvertrouwen en ons bewustzijn van gelijkwaardigheid. De seksuele voorkeur van ons zelf 
en andere mensen deed daar niets meer aan af! Sterker nog: “Leve ons verschil!”   

In ons weekendhuisje, op een zomerse ochtend in 1976: 
"COFFEE & MORE FOR MY MAN", kondig ik hier aan om Bob in 
bed te verwennen….. 
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Deze positieve zelfwaardering legde de strijdbare FUNDERING van alle emancipatie-
initiatieven die nog in het publiekelijke domein moesten worden genomen voordat er 
uiteindelijk, in 2002,  met de invoering van het zogeheten ‘homo-huwelijk’ sprake was van 
gelijkberechtiging.  Voordat het zover was, moesten er echter nog heel, heel veel barrières 
worden genomen. We leefden immers <in andere tijden>.  
 

INTERMEZZO: IN EEN ANDERE WERELD 

Ons dagelijks leven zag er een halve eeuw totaal anders uit. In samenhang met de welkvaart-

explosie in de jaren 60 is alles drastisch veranderd. Steeds snellere veranderingen 

transformeerden ons vrij statische, hiërarchische, autoritaire en zeer christelijk naoorlogs 

Nederlandje om tot de huidige pluriforme, multi-culturele en seculiere maatschappij waarin 

seksuele en andere minderheden een (juridisch vastgelegde) gelijkwaardige en gelijk-

berechtigde plaats hebben.  

Onvoorstelbaar anders waren 50 jaar geleden onze behuizing, voeding, kleding, 

(tele)communicatie, gezondheidsvoorziening, werk, studie,  besteding van vrije tijd, man-

vrouw-verhouding, opvoeding, seksuele relaties en het aangehangen waardensysteem.  

 

Wij, 70-plussers, hebben die metamorfoses allemaal bewust veroorzaakt en meegemaakt. 

Maar veel ervan is weggezakt in ons geheugen. Het  fraai geïllustreerde boek <Gouden 

Jaren> iii  brengt die tijd verhelderend in beeld. Behalve dan het leven van de toen nog 

verfoeide,  gediscrimineerde en dus buiten de wet levende seksuele minderhedeniv. In deze 

bijdrage maak ik daarom hun Leefsituatie & Mores tijdens de Seksuele Revolutie van de 

Bob en ik met twee Martinikese vrienden op het Franse  naaktstrand van Pampelone, 1977 - Daar was dat al in de jaren 50 
mogelijk. In Nederland werd  het eerste legale naaktstrandje geopend aan Callantsoog in 1973.  
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Jaren 70  een beetje zichtbaar en bespreekbaar. En hoe kan het ook anders: door me te 

richten op de mannelijke homoseksuelen en hun CONCRETE LIJFELIJKHEID. Want daar zit 

hem de kneep: alleen in hun lichamelijkheid, IN HUN DNA & HET ERMEE VERBONDEN 

PSYCHO-SEKSUELE GEDRAG, verschillen ze van de grotendeels heteroseksuele meerder-

heid.  Anno 1970 moesten gays echter nog onzichtbaar zijn voor anders-geaarde lieden. 

Zoals hierboven al gezegd: Onze wankele schreden op het pad van de Gay Amateur Naakt-

Fotografie bracht daar verandering in.    

 

TIJDSBEELD JAREN 70: HOMO’S WERDEN ZICHTBAAR 

<IN DE KAST LEVEN> was in de jaren 1970 – noodgedwongen-- nog de meest voorkomende 
leefregel voor homo’s. In de serie <Steeds anders op reis> liet ik zien dat gays er zelfs in 
slaagden om al reizende door de hele wereld onzichtbaar te blijven. Een niet geringe  
prestatie als je je realiseert dat homo’s als de toonzetters en avant garde in de westerse 
reis-industrie fungeerden en bovendien qua besteding een uiterst belangrijk marktsegment 
vormden.  Het artikel ONZICHTBAAR OP REISv  laat zien waarom en hoe dat mogelijk was.  
Maar ook tijdens hun vakanties in de jaren 70 waren er weinig homo’s die het aandurfden 
om gay foto’s te maken; dus foto’s waarvan de suggestie uitging dat ze zelf homoseksueel 
waren. Hoe dat zo kwam, legde ik uit in LIEFDESBRIEVENvi, het 3e artikel van deze Serie over 
de impact van de cultuurveranderingen die onze generatie Babyboomers teweeg bracht.  
 
EROTIEK  haalde tijdens de wat verlate Seksuele Revolutie in ons land op het eind van de 
jaren 1970 de homo’s versneld uit hun kast. Immers, erotiek is een van de belangrijkste en 
sterkste drijfveren die mensen bij elkaar brengt. En dat gold dus ook voor homo’s die zich 
naar Amerikaans voorbeeld <gays> begonnen te noemen. Over die stille kracht van erotiek 

 
Erotisch samenzijn: Samen met  logerende, goede vrienden naakt ontbijten in picnic stijl was een vaste gewoonte. Hier met 
onze goede vriend Ray in ons appartement aan het Minervaplein, 1982  --  Onze Open & Blote gesprekken hielpen ons de 
structurele discriminatie van ons maatschappelijk bestel te doorgronden, en een positief zelfbeeld te verkrijgen. 
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in het algemeen en bij gays in het bijzonder, toonde ik al in een eerder artikelvii aan dat de 
ermee verbonden lichamelijkheid en betrokkenheid belangrijk bijdragen aan het zich 
organiseren. Samen sta je sterker! De hier aan de orde zijnde bloot-foto’s  legden die 
bindende factor vast. Naar mijn stellige overtuiging is het toenemend aantal jongeren die 
het aandurfde om van elkaar en zichzelf homoseksueel getinte foto’s (en dia’s !!) te maken 
in de privésfeer daarom één van de belangrijkste factoren die hen de moed gaf om OOK 
ZICHTBAAR VOOR ANDEREN te worden. Keer op keer zag ik dat gebeuren bij de vrienden en 
jongeren die bij ons over de vloer kwamen en een weekendje-met-veel-bloot bleven 
logeren. Nu, anno 2021 blijken velen van hen de toen gemaakte naaktfoto’s nog te 
koesteren.  
   
Maar nog belangrijker dan het koesteren van foto’s die aangename herinneringen wakker 
makenviii, is het feit dat de bezitters van die afbeeldingen van een halve eeuw geleden 
aangeven dat ze met behulp van die plaatjes TROTS werden op zichzelf. Geen wonder dat 
de jaarlijkse herdenking van de 1969 opstand tegen de onderdrukking GAY PRIDEix heet. In 
Nederland werd die in 1977 voor het eerst gehouden. Het is een feestelijk gebeuren en heeft 
daarnaast ook een demonstratief, politiek en emancipatoir karakter.  Zichtbaarheid en dus 
lichamelijkheid zijn daarbij van essentieel  belang. Net zoals bij naaktfoto’s, leveren ze een 
niet te onderschatten bijdrage aan zelf-herkenning en zelfacceptatie. Ze vormen de basis  
van elke emancipatie. De TV-serie over homo-emancipatie die de VPROx in mei van dit jaar 
uitzond, heeft dit belangrijke INDIVIDUELE aspect van bewustwording, acceptatie, ‘coming-
out’ en emancipatie helaas over het hoofd gezien.  
 

(ZELF)SPOT EN PLAGERIJ HELPEN EEN BEVRIJDEND HANDJE 

Ieder van ons weet dat <spot en zelfspot binnen een veilige omgeving> ons leven 
veraangenaamt en ons wapent tegen onheuse bejegeningen in de buitenwereld. Vaak uit 
zich die toegenomen weerbaarheid tegen onderdrukking en uitsluiting in het aannemen van 
<geuzen-namen>. Geen wonder dat veel jonge homo’s zichzelf gingen benoemen met 
scheld- en  spotnamen  als Flikker en Poot. En iemand die – zoals ikzelf – op kleurlingen viel, 
noemde zich een Zwartwerker. Onderstaande en andere, kluchtige,  foto’s getuigen ervan. 

 
Bij ons thuis aan de Middenweg 1977: Samba Traore en mijn geliefde Bob Turnier  spanden jarenlang grinnikend samen 
om mij “uit mijn doen te brengen en me van mijn gespreksonderwerp af te leiden” met Samba's merkwaardige gewoonte 
om altijd in zijn blootje te lezen en zo ook zijn filosofie-tentamens aan de Sorbonne voor te bereiden.  
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NOTEN 
 

i EEN PUUR-WIT NEDERLAND ANNO 1971:  
Toen mijn bruin gekleurde vriend Bob Turnier en ik 
elkaar in de zomer van 1971 ontmoetten en verliefd op 
elkaar werden,  waren er nauwelijks kleuringen in 
Nederland. Een <zwartje> was in 1971 nog een 
bezienswaardigheid. En dat bleef lang zo. Pas in 1973 
woonden er 9000 Surinamers in ons land! Kort voor en 
na de Surinaamse Onafhankelijkheid in 1975 klom dit 
getal snel naar ruim 100.000 in 1977 
Zie: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR): ETNISCHE MINDERHEDEN – RAPPORT AAN DE 
REGERING. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1979  
 
ii  INTENSIEVE, BEWUSTZIJNSVERRUIMENDE INTER-
CONTINENTALE BRIEFWISSELING TUSSEN TWEE 
GELIEFDEN -- Zie blz 90-91 in Volume I van 
Bob&Gerards Love Letters. 
Gratis Whatsapp en andere mobiel telecommunicatie 
bestonden nog niet. Transatlantische telefoon-
gesprekken kwamen – op aanvraag en na lange 
wachttijden -- tot stand met behulp van een tweetal 
Operators. Bovendien waren ze peperduur. In 1971 
kostte 1 minuut bellen met New York op een werkdag  
nog Fl 10. Uitgedrukt in termen van hedendaagse 
koopkracht is dat E 18,31 per minuut. In het weekend 
was het 2 gulden goedkoper. 
Gedurende de drie maanden dat Bob en ik letterlijke 
gescheiden van elkaar in Twee Verschillende Werelden 
leefden, schreef hij me 35 brieven en ik stuurde hem 

45 lange epistels toe: samen 264 pagina’ s. Ze werden in 1993 uitgetikt op 173 pagina’s, en daarna (samen met 
de originele brieven) gescand en gebundeld, en voorzien van 44 geannoteerde foto’s uit 1971. 
 Zie VOLUME I: VERBATIM. 
Bovendien werd er een Aparte Thematische Bundel samengesteld met relevante brief-citaten bij de 9 
existentiële thema’s die ons leven in 1971 en daarna vorm gaven. Voorzien van 4 Registers en 18 geannoteerde 
foto’s beslaat deze Bundel 108 pagina’s. Zie: VOLUME II: QUOTES PER THEME...  
Beide digitale Bundels zijn gratis op aanvraag verkrijgbaar bij ondergetekende. Gebruik daarvoor het  volgende 
emailadres: gerard.kosse@planet.nl    
 
iii ONS GEHEUGEN OPFRISSEN OVER <EEN HALVE EEUW GELEDEN> 
Het informatieve boek met representatieve tijdsbeeldfoto’s waarop ik doel is van een econoom-journalist:  
Annegreet van Bergen. GOUDEN JAREN – HOE ONS DAGELIJKS LEVEN IN EEN HALVE EEUW ONVOORSTELBAAR 
IS VERANDERD. 2014 -- 350 pagina’s. ISBN 978 90 450 2354 0 
 
iv AARD &OMVANG VAN  MAATSCHAPPELIJKE ACHTERSTELLING VAN HOMOSEKSUELE MANNEN EN VROUWEN 
Een standaard-werk op het gebied van de Nederlandse homo-discriminatie in ons christelijke land is nog steeds 
het gedetailleerde boek van dr Rob Tielman: HOMOSEKSUALITEIT IN NEDERLAND. Meppel: Boom, 1982. 335 p. 
Hier wordt o.m. ook uit de doeken gedaan dat de Nederlandse Emancipatiebeweging van Homoseksuelen – een 
der oudsten ter wereld – al in 1911 tot stand kwam als reactie op de HERINVOERING VAN WETTELIJKE 
DISCRIMINATIE. Het beruchte Artikel 248-bis uit het Wetboek van Strafrecht werd pas in 1971 geschrapt. 
 

Een Ludiek Rondhuppelende Lul op het Rembrandtplein 
tijdens de Gay Games in 1998 – Met belangrijke zaken als 
seks kun je verrukkelijk en dus bevrijdend de draak steken.  

   

mailto:gerard.kosse@planet.nl
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v BEWUST GEKOZEN ONZICHTBAARHEID-UIT-NOODZAAK 
Het artikel ONZICHTBAAR OP REIS vind je hier: https://www.postvakh3.nl/archief/2-onzichtbaar-op-reis/  
 
vi DE VERDIENSTEN EN PROBLEMEN VAN PRIVÉ-FOTO’S EN LIEFDESBRIEVEN UIT DE JAREN 70 
De technologische beperkingen van telecommunicatie en fotografie hadden uiteindelijk een grote, positief te  
waarderen, invloed op de bewustwording en dus emancipatie van minderheden in het algemeen en van gays in 
het bijzonder. Het Artikel <LIEFDESBRIEVEN> maakt dat duidelijk. Hier is die tekst te vinden: 
https://www.postvakh3.nl/post/liefdesbrieven/  
 
vii DE STILLE KRACHT VAN EROTIEK 
Hoe erotiek hielp bij het overwinnen van valse schaamte en het verkrijgen van moed en zelfvertrouwen, wordt 
uiteengezet in een artikel met de hierboven gemelde titel. Je vindt het hier: 
https://www.postvakh3.nl/archief/1-de-stille-kracht-van-erotiek/  
 
viii WAAROM EN HOE GEUREN, FOTO’S EN ANDERE STIMULI BEPAALDE HERINNERINGEN WAKKER MAKEN 
In het artikel <FLASH BACKS & ANDERE HERINNERINGEN> wordt o.m. duidelijk dat juist de <vroegere, bewust 
erotisch beleefde en geleefde periode in iemands leven> het geheugen van Senioren prikkelen en hun Oude 
Dag aangenaam vullen. Zie: https://www.postvakh3.nl/archief/2-ons-seniorengeheugen/   
 
ix GAY PRIDE IS NIET HETZELFDE ALS DE GAY CANAL PARADE DIE SINDS 1996 IN AMSTERDAM PLAATS VINDT 
De verschillen tussen ROZE ZATERDAG = GAY PRIDE en de Amsterdamse Canal Parade worden hier prima 
uitgelegd: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gay_Pride_Parade  
 
xDE ROZE REVOLUTIE  
“In de vierdelige VPRO-serie 'De roze revolutie' onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke 
verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar. Een beweging 
van vrijgevochten mensen die vieren dat iedereen anders is. In intieme gesprekken maakt hij de balans op”. 
https://www.vpro.nl/programmas/de-roze-revolutie/service/over-het-programma.html  
Je kunt de hier genoemde serie alsnog bekijken op NPO START. 
In de context van dit artikel wijs ik erop dat de serie  –ondanks het inzoomen op de persoonlijke verhalen van 
een aantal geïnterviewden --  vooral het  PUBLIEKELIJK WAARNEEMBARE GEDRAG EN DE ZO VERWORVEN 
VRIJHEDEN van deze voorvechters laat zien. Dus alles wat zich op meso en macro niveau afspeelt. Hoe ze 
daarvoor de moed en het inzicht verkregen ALS INDIVIDU IN HUN PRIVE-SFEER blijft onbelicht. In deze bijdrage 
aan onze Ludger alumni-website focus is juist daarom op naakt-fotografie als één van de belangrijke psycho-
sociale mechanismen op micro-niveau. ACHTER DE VOORDEUR…BEGINT ELKE EMANCIPATIE!!!  

https://www.postvakh3.nl/archief/2-onzichtbaar-op-reis/
https://www.postvakh3.nl/post/liefdesbrieven/
https://www.postvakh3.nl/archief/1-de-stille-kracht-van-erotiek/
https://www.postvakh3.nl/archief/2-ons-seniorengeheugen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gay_Pride_Parade
https://www.vpro.nl/programmas/de-roze-revolutie/service/over-het-programma.html

