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Deel 6 van de luchtig-zomerse miniserie <Steeds anders op reis> 

Gerard B.Kosse  --  Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam, 01-08-2018 

 

Eindelijk is het dan zover:  ons hele land is op 

vakantie! We zijn allemaal <voor een prikkie>i 

op stap om weer even bij te komen en de sleur 

van ons dagelijks bestaan te doorbreken. Ook 

nemen ontelbare hetero-koppels zich voor om 

weer eens ‘echt samen’ de tijd door te gaan 

brengen. Dat lijkt hen een must! Immers, als 

overbezette tweeverdieners komt het er vaak 

niet van om veel aandacht aan elkaar en de 

onderlinge relatie te besteden. Maar de praktijk 

van het samen vakantievieren pakt dikwijls 

totaal anders uit dan gehoopt: De gezamenlijke (hetero)vakantie blijkt de ultieme relatietest 

waarbij veel huwelijksbootjes verongelukken op het vakantiestrand. In een luchtig artikel van de 

Krant van Wakker Nederlandii wordt dit omstandig uit de doeken gedaan.  Met name het 24/7 op 

elkaars lip zitten is volgens relatietherapeuten de oorzaak van veel irritaties en meningsverschillen. 

Dan worden de dagbestedingsvoorkeuren niet voldoende openlijk uitgesproken.  En ik voeg eraan 

toe dat dit ook geldt voor de tedere momenten en erotische verlangens van veel hetero stellen. 

De gezamenlijk doorgebrachte zomervakantie wordt dan maar al te vaak het breekpunt van de 

liefde en het huwelijk. En de eventuele kinderen zijn dan écht de pineut! 

 

Gays doen het op dit gebied veel beteriii. Maar dat lijkt me niet zozeer samen te hangen met hun 

geaardheid en dus met hun wat andere, en complexere, hersenstructuren. Het is volgens mij meer 

het gevolg van het feit dat ze ondanks alle wettelijke verbeteringen nog steeds leven in een homo-

onvriendelijke alledaagse omgeving waar ze elkaar in het openbaar niet eens een zoentje mogen 

geveniv. Van de weeromstuit zijn die lieden méér op elkaar aangewezen dan het geval is bij hun 

hetero-tegenhangers. Ze moeten veel meer dan de massa hun best doen om -- heimelijk --hun 

samenzijn vorm te geven en te beleven. En dat kunnen ze ook, want ze herkennen elkaar feilloosv. 

Gays zijn dan ook meester in het ouderwets voetjevrijen, billen aaien, ‘achteloos’ aanraken, tegen 

elkaar botsen, knipogen, steelse blikken uitwisselen, uitnodigend de tong bewegen en het plaatsen 

van dubbelzinnige opmerkingen. Geen wonder dat ze -- eenmaal buiten zicht van de afkeurende 

hetero-massa -- heel veel zoenen, knuffelen en vrijen! Met andere woorden: homo’s buiten hun 

onderdrukkingssituatie enorm uit als het gaat over de frequente aanmaak van het geluk hormoon 
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oxytocine -- een wonderstofje dat al na een paar seconden erotische aanraking vrij komt. Ze 

worden dus niet zomaar GAY (=gelukkig) genoemd…!?  

 

 

Onderstaande foto van het kaft van de VPRO-gids voor de aanstaande mid-vakantieweek geeft 

treffend weer hoe de hedendaagse Hollandse 

vakantieganger invulling geeft aan <reizen als de 

ultieme vorm van vrijheid>.  Dus door te kamperen 

op een overvolle camping ergens in Zuid-Frankrijk 

en daarbij stoer de relatieve ongemakken voor lief 

te nemen! En wat het woord ‘reizen’ betreft: dat 

betekent vooral in het Nederlands uitsluitend wat 

het Wikiwoordenboek erover zegt. Dus ‘een 

vrijwillige verplaatsing van een of meer personen 

van een bepaalde locatie naar een andere locatie’. 

En het avontuurlijke van een vakantiereis zit hem 

dan in het meeslepen van zoveel mogelijk huiselijk 

comfort op de wegen die de routeplanner van 

Google aangeeft, zodat je niet voor onaangename 

verrassingen komt te staan. Door de ruiten van hun 

auto genieten die avonturiers dan van het fraaie 

uitzicht op berglandschappen, wild stromende 

rivieren  en andere zaken die ons kikkerlandje ontbeert. En zoiets doet de reizende mens goed! 

Dat weten we allemaal. In de woorden van zo’n Hollandse avonturier: “Het lijkt wel alsof we op TV 

naar een prachtige natuurfilm zitten te kijken”  De truttigheid ten top dus! Maar dan zonder de  

ruimte en vele gemakken die de eigen woning heeft. En vooral: zonder de mogelijkheid zijn of haar 

partner even te ontlopen. Immers, met een kleine kampeerwagen zit je elkaar 24 uur op de lip! En 

dat twee of zelfs vier volle weken lang! Geen wonder dat zo’n reis vaak eindigt in het op de klippen 

lopen van  huwelijkse relaties….  

 

 

Kampeerders, <all-in> vakantiegangers en deelnemers aan <geheel verzorgde rondreizen>  blijken 

volgens relatietherapeuten heel vaak verkeerde verwachtingen te hebben van hun vakantiereis. 

Men kijkt immers uit naar verfrissende, spannende belevenissen en onverwachte gebeurtenissen… 

terwijl ze er juist alles aan gedaan hebben om die te voorkomen. Ze maken het zichzelf onmogelijk 

om nieuwe ervaringen op te doen en te verwerken,  om echt te ontspannen, om elkaar beter te 

leren kennen en om van & met elkaar te genieten. De vakantiereis is immers tot in de kleinste 

details vooraf gepland en alle mogelijke risico’s zijn met reis- en andere verzekeringen afgedekt! 

Bovendien realiseert men zich veel te weinig dat vooral het zomerse massatoerisme met zich mee 

brengt dat men overal opeen gepakt zit als sardientjes in een blik. Immers, alles gebeurt in die 



3 
 

periode <en masse>:  Massaal worden dezelfde dingen bezichtigt, dezelfde terrassen bestormd, 

en hetzelfde unieke uitzicht vastgelegd op een fraaie foto. Zulk massaal gedoe leidt tot steeds meer 

stress, frictie en geruzie. Vooral bij ons westerlingen, want we zitten constant in elkaars 

‘persoonlijke ruimte’. <Samen op reis> krijgt zo een heel nare betekenis… 

 

 

De avontuurlijke, culturele ‘Grand Tour’ die 

vroeger alleen voor de Europese elite was 

weggelegd, is tegenwoordig binnen hand-

bereik van de meeste westerlingen gekomen. 

Wat gebleven is, is het verschijnsel reisgids. In 

1828 verscheen  de eerste. Het was de 

Baedekervi voor geprivilegieerde reizigers met 

een avontuurlijke inslag. Je kon zo zonder al te 

veel ongemakken de wereld leren kennen. 

Het <samen-reizen> van bemiddelde 

echtparen en vrijgezelle (studie)vrienden nam 

daardoor een hoge vlucht.  

 

Toch zijn er nog maar weinig reisgidsen die 

hun moderne lezers,  de meer ondernemende 

vakantie-reizigers, ertoe aansporen om vooral 

alle zintuigen en motorische functies te 

gebruiken tijdens hun vakantiereis om zo 

doende écht onverwachte avonturen te beleven en hun bewustzijn veelzijdig te verruimen. De 

Lonely Planet is er een van. En heel belangrijk voor het reizen dat daarin wordt aanbevolen: Je 

moet reizen in je eigen tempo. ‘Samen reizen’ is in deze context maar heel beperkt mogelijk. 

Immers, je moet jezelf juist niet voegen naar andermans schema om optimaal te profiteren van je 

reis naar onbekende streken en vreemde culturen! Pas dan dringen al die nieuwe ervaringen goed 

door en beklijven ze in je geheugen! Alleen dan wordt je een ander, vaak zelfs beter en toleranter, 

mens. En dat kun je bepaald niet zeggen van TV-reisdocumentaires of ander prachtig 

beeldmateriaal dat je in onze westerse cultuur zo vaak onder ogen krijgt.  

 

Als je de in Lonely Planet vervatte adviezen opvolgt, dan zul je lopen, luieren in paleizen, zweten 

als een otter, jezelf in de gekste voertuigen verplaatsen, je hulpvaardig vertillen aan andermans 

bagage, je smaakpapillen geweld aan doen, je maagkrampen lijdzaam uitzitten op een vuile WC in 

een onooglijk hotel, je oren afdekken tegen het oorverdovende lawaai op staat, genieten van 

vreemde muziek, verbluft de capriolen aanzien van clowns in een tempel, gierend van het lachen 

slecht scoren bij lokale spelletjes, meedansen op een feestje, weemoedig wegdromen bij 

klaaggezang hoog in de bergen, en je neus dichtknijpen bij de stank die je exotische, vriendelijke, 
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en kleurrijk geklede medereizigers verspreiden in de overvolle eerste klasse van een lokale trein 

naar de ceremonies bij een eeuwenoud Heiligdom in een of ander donker woud… Je oermenselijke 

nieuwsgierigheidvii wordt dus beloond met een zéér grote hoeveelheid verschillende, nieuwe 

zintuigelijke prikkels. En die grote hoeveelheid, nieuwigheid en diversiteit van je ervaringen 

resulteren tezamen in o.m. een verruimd bewustzijn en een verhoogd geluksgevoel!  

 

Maar, helaas, Lonely Planet richt zich vooral op westerlingen. Dus staat ook bij deze reisgids 

slechts één zintuig, het kijken, centraal!  Op hun hierboven  afgebeelde reclameposter zie je dat 

overduidelijk. Alle ontdekkingen en  ervaringen moeten -- zo suggereert het zwarte, uitgerolde 

foto-rolletje -- vastgelegd worden op een visueel medium. Eigenlijk is dat ook het enige, échte doel 

van elke vakantiereis van westerlingen: aan anderen (op hun reis-blog! en bij thuiskomst!) laten 

zien dat men heel veel heeft gezien en meegemaakt!  De  veelzijdige ervaringen zélf en de 

verandering bevorderende effecten ervan blijken daaraan ondergeschikt gemaakt. Met andere 

woorden: de ‘eenzame’ reiziger kiest op reis al op voorhand  -min of meer bewust-  alleen die 

ervaringen uit die een mooi plaatje kunnen opleveren. Er ‘overkomt’ hem dus relatief weinig. De 

verrassing van al het andere en de ander in verre streken…bestaat niet meer. Hij heeft zichzelf 

gereduceerd tot leverancier van plaatjes en verhaaltjes voor het thuisfront dat virtueel met hem 

mee reist via zijn blogs en zijn mobieltje.  Kortom: weer een andere manier van <samen reizen>.    

 

 

Het is niet toevallig dat het internationaal verspreide, Amerikaanse weekblad TIME juist deze week 

het massatoerisme in Europa op zijn exclusieve 

kaft in beeld brengt. Je ziet op dat plaatje dat  

toeristen zich in Venetië op een stampvolle 

brug vergapen aan het stereotype beeld van 

die fraaie stad: dus aan de gondelvaarders die 

hun passagiers voor een exorbitant bedrag een 

poosje rond peddelen op de vervuilde grachten 

van die eeuwenoude koopmansvesting. 

Nagenoeg iedereen maakt er een foto van. Dat 

zijn dan jaarlijks meer dan 30 miljoen unieke 

foto’s….. 

De Venetianen zijn dat massatoerisme 

spuugzat en doen dan ook hun uiterste best  

per jaar 10 miljoen minder bezoekers toe te 

laten. Maar ook dan verzuipt de stad nog in al 

die drommen kijklustige vakantiegangers die 

door transpirerende gidsen zo passief mogelijk 

gehouden moeten worden om geen opstootjes 

en nare incidenten te laten ontstaan. … 
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Persoonlijk vind ik dat die Venetianen daar geweldig goed in geslaagd 

zijn. Het lukt ze namelijk om al die massa’s mensen in toom te houden 

en ze tegelijkertijd veel geld uit de zak te kloppen zonder hen de illusie 

te ontnemen dat ze -- ieder voor zich -- genieten van een uniek 

sprookje!   

 

Het massatoerisme heeft daarmee weer een nieuwe dimensie 

toegevoegd aan het begrip ‘samen’viii en aan het romantische idee van 

mentale vruchten plukken van <samen reizen>. 

 

 

 

  

 

NOTEN 
 
i VOOR EEN PRIKKIE OP REIS 
Reizen is vooral de laatste 20-25 jaar steeds goedkoper geworden. Althans: voor een groot deel van de bevolking in 
het Rijke Westen en de Verenigde Staten. Dat was vroeger beslist niet het geval! Reizen was in onze jeugd nog 
peperduur! Wij babyboomers hebben het allemaal meegemaakt: vliegen werd in de jaren 90 spotgoedkoop. En voor 
een autorit over de Route du Soleil naar zonnige Franse en Spaanse bestemmingen draaiden we onze hand al niet 
meer om in de jaren 80. Nu, op onze Oude Dag, trekken we internationaal bezien,  bovengemiddeld vaak onze royaal 
gevulde Pensioenbeurs om er even tussenuit te knijpen voor een stedentrip of een korte zonvakantie. En passant 
produceren we daarbij ettelijke kilo’s’ fijnstof c.q. CO2 per afgelegde kilometer…Tel uit je milieukosten!  
Eigenlijk kunnen we nog veel goedkoper naar dezelfde bestemmingen. Maar onze Hollandse onzekerheid, regeldrift, 
en andere volksaardtrekjes weerhouden ons daarvan. Ik had het er al even over in de vorige aflevering van deze 
miniserie. Zie: https://www.postvakh3.nl/voor-een-prikkie.pdf   
 
ii ZOMERZORGEN VAN VAKANTIEVIERDERS LEVEREN EEN DIKBELEGDE BOTERHAM VOOR RELATIETHERAPEUTEN 
In het recente artikel VAKANTIE: DE ULTIEME RELATIETEST doen de huispsycholoog van De Telegraaf, Jeffrey Wijnberg, 
en andere relatietherapeuten uit de doeken waarom  er de RELATIE-CRISIS-PIEK juist na de zomervakantie optreedt. 
Zie de reportage in De Telegraaf van 28 juli 2018: T24 
   
iii FLIKKERSTELLEN REIZEN ZONDER WRIJVING  
In een verslag van een onderzoek naar omstandigheden, relationele aspecten en effecten van het samen-reis-gedrag 
van Franse, blanke  gay stellen uit de middenklasse (in 1999)  bleek dat zulke vakanties de onderlinge relatie enorm 
verstevigden. Bij homo- en lesbostellen die officieel samenwoonden en dus beschikten over een geregistreerd 
partnerschapsdocument (PACS) was dat positieve effect zelfs significant groter dan bij hun niet-gelegaliseerde 
tegenhangers.  
Het betrof een multidisciplinaire pilot-study , geëntameerd door gay tijdschriften en de Université Paris Nanterre. Het 
rapport werd gepresenteerd als een wetenschappelijk discussie-paper tijdens de workshop ATELIER<VOYAGES-
FOLLES-VOYAGES> mei 1999. De wettelijk vastgelegde <samenleef-vorm> bleek een belangrijke factor om verschillen 
te verklaren. Meer over die verschillende vormen van wettig samenwonen in Frankrijk vind je in de publicaties van het 
nationaal statistiekbureau INSEE. Bijvoorbeeld in: 
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=cohabitation+pour+gays+en+france&chips=q:cohabitation+pour+gays
+en+france,online_chips:pacs,online_chips:mariage+pacs&sa=X&ved=0ahUKEwiglOLX-
sjcAhUML1AKHbqUAg0Q4lYIKygD&biw=1280&bih=901&dpr=1#imgrc=kQCtUrpm2A1fOM:  
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iv WEES NET ZO HOMO ALS JE WILT….MAAR LAAT HET VERDORIE NIET ZO DUIDELIJK MERKEN! 
Het 2e deel van deze miniserie kreeg als titel mee: ‘ONZICHTBAAR’ OP REIS?’ Daarin betoog ik dat het ‘onzichtbare’ 
element bij seksuele  minderheden vooral blijkt in de geringe maatschappelijke acceptatie van uitingen van ‘anders-
zijn-dan-de-massa’. In de bijdrage ‘VREEMDE EENDEN IN DE BIJT’ illustreer en beargumenteer ik dit uitvoeriger met 
o.m. de onderzoeksgegevens die periodiek verschijnen over de acceptatie van mensen die ins ons land behoren tot de 
groep LHBT’s. Zie: https://www.postvakh3.nl/vreemde%20eenden.pdf   
 
v GAYDAR: DE HOMO-ANTENNE OM ELKAAR ALS SOORTGENOOT TE HERKENNEN  
Gays (en andere leden van de LHBT-groep) blijken elkaar snel als soortgenoot te herkennen. In de bijdrage 
‘ONZICHTBAAR’ OP REIS  vertel ik er meer over. Zie: https://www.postvakh3.nl/onzichtbaar-op-reis.pdf   
 
vi DE UNIEKE UITVINDING VAN REISGIDSEN  
Gedetailleerd en betrouwbaar waren die unieke boekwerken voor de avontuurlijke ontdekkingsreiziger in de 
beschaafde en wat minder beschaafde wereld. In 1827 verscheen de eerste: om een reis langs de Rijn te maken en zo 
de Hochdeutsche Kultur op te snuiven. Lees er meer over in: https://nl.wikipedia.org/wiki/Baedeker_(reisgids)  
 
vii JE OERMENSELIJKE NIEUWSGIERIGHEID IS…EEN LEVENSBEHOEFTE! 
In de bijdrage UIT LIJFSBEHOUD OP REIS  licht ik toe dat nieuwsgierigheid ten grondslag ligt aan ons reisgedrag. Ons 
geluk en welzijn hangen immers grotendeels af van het continue ontvangen van grote hoeveelheden nieuwe en 
veelzijdige prikkels waarbij dus zoveel mogelijk zintuigen zijn betrokken! En dat gebeurt in optima forma als je op reis 
gaat. Zie: https://www.postvakh3.nl/uit-lijfsbehoud-op-reis.pdf  
 
viii WAT BEDOELEN WE MET <SAMEN> 
De woordenboeken leveren de volgende betekenissen en synoniemen: 
1) Aaneen 2) Allebei 3) Alles 4) Altegaarder 5) Altezamen 6) Beiden 7) Bij elkaar 8) Bijeen 9) Een geheel vormend 10) 
Gelijk 11) Gelijktijdig 12) Gemeenschappelijk 13) Getweeën 14) Gezamenlijk 15) Ieder 16) In dezelfde tijd 17) In 
gezelschap 18) Ineen 19) Inwoners van lapland 20) Met een of meer anderen 21) Met elkaar 22) Met elkander 23) Met 
zijn allen.. 

 
ALS JIJ NIET VERDER KUNT 

STA IK BIJ JE STIL 
NET ZOLANG TOT 

WE SAMEN VERDER 
KUNNEN. 

(Meer van dit soort, tot nadenken stemmende, spreuken en afbeeldingen vind je als je Googelt op <samen>) 

https://www.postvakh3.nl/vreemde%20eenden.pdf
https://www.postvakh3.nl/onzichtbaar-op-reis.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baedeker_(reisgids)
https://www.postvakh3.nl/uit-lijfsbehoud-op-reis.pdf

