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Deel 5 van de luchtig-zomerse miniserie <Steeds anders op reis> 

Gerard B.Kosse  --  Ludgerjaargang 1962-1967 

Amsterdam,  16 juli 2018  

De zomervakantie is weer begonnen. Per regio gaat iedereen gespreid over de maand juli weer op reis, behalve dan de 1,25 miljoen 
Nederlanders die onder de absolute armoedegrens leven. De 1,5 miljoen hoogbejaarden, dementen en andere bewoners van 
verpleeghuizen gaan ook niet op stap. En de meer dan honderdduizenden <ongedocumenteerde = illegale> vreemdelingen die met 
twee of meer baantjes  minder dan de helft verdienen van het inkomen van  de allerarmste Hollander…kunnen het land niet uit.  

Wij Babyboomers hebben het allemaal meegemaakt: We gingen in onze prille jeugdjaren alleen 

tijdens de eindeloos durende zomervakanties een weekje bij familie logeren; meestal bij een oom, 

tante, of bij opa&oma.  Beter gesitueerde ouders plakten er ook nog een aantal dag-uitstapjes per 

bus of trein aan vast. Soms zelfs naar een dierentuin, naar een speeltuin of naar het strand. Een 

enkeling ging zelfs kamperen op Terschelling! 

 

Tegen de tijd dat onze Ludgerjaargang in 1967 afzwaaide kwamen korte voor- en najaar vakanties 

al een beetje in zwang. En de veel langer durende zomerse gezinsvakantie-reizen veroverde vooral 

de hogere lagen van de middenklasse waartoe ook onderwijzers werden gerekend. De enorme 
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welvaartssprong vanaf het eind van de jaren vijftig maakte het namelijk mogelijk dat veel 

middenklasse gezinnen er drie of vier weken op uit trokken -- meestal met een eigen vouwcaravan 

die voortgetrokken werd door de toen zo populaire Simca 1300. Maar ook waren er in jaren vijftig 

en daarna steeds meer mensen die zich een Kip caravan aanschaften om in een ander landschap 

onze meegebrachte Hollandse piepers en blikgroenten te consumeren. Ik mocht me aan die 

wonderen op wielen in mijn jonge jaren altijd vergapen tijdens mijn jaarlijkse fiets-uitje naar Tante 

Lies in Hoogeveen. Ze nam me dan mee naar het fabrieksterrein van die innovatieve Kipfabriek 

voor een rondleiding. Haar zoon, neef Henny Belt, werkte er namelijk.  

 
En zij die geen auto hadden, konden al in 1964 voor nog geen 200 gulden een geheel verzorgde 

tiendaagse busreis kopen bij Dirk van den Broek. Dan logeerde men in een verbouwd klooster aan 

het Gardameer in Italiei. De kinderen sliepen er op slaapzalen. Maar echtparen hadden er al enige 

privacy. Die sliepen dan in zogeheten ‘couchettes’. Dat wil zeggen, in ijzeren stapelbedden in een 

piepklein kamertje.   

 

Maar in de jaren zeventig ging het hek van de vakantiedam: het aantal vakantiereizigers groeide 

in rap tempo. Steeds meer mensen gingen kamperen en langharige jongeren reisden zo zelfs naar 

exotische plaatsen als Beirut en naar 

Indiase Guru’s die de Eenvoud en  

Verlichting predikten naast hun 

royaal gevulde collecteschalen en 

hun witte Rolls Royces.ii Op het 

Psychologisch Laboratorium van de 

Universiteit van Amsterdam (waar ik 

toen werkte als Kandidaat-Assistent) 

hadden we een aanzienlijk aantal 

wetenschappelijke medewerkers die 

in oranje pyama’s gehuld hun 

bewondering voor,  bijvoorbeeld de 

Maharishi Maresh Yogi, niet onder stoelen of banken staken tijdens de vele, door hash- en 

wietrook benevelde, wetenschappelijke besprekingen en debatten over de te 

bewandelen onderzoeksmethoden en de ware aard van de menselijke geest…. 

Een bescheiden deel van studenten en staf nam zelfs het vliegtuig naar India! 

Maar ik ging de andere kant op: Ik ging naar het verderfelijke, kapitalistische 

Amerika…om daar te genieten van de wettelijk verboden liefde met mijn 

Haïtiaanse geliefde Bob Turnier.  Toen ik in 1971 als werkstudent voor het eerst 

naar New York vloog realiseerde ik me echter wel dat zo’n vliegreis maar voor 
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een zeer beperkt deel van de bevolking was weggelegd. Schiphol vervoerde toen immers nog maar 

5 miljoen reizigers en daarvan bestond -naar schatting-  meer dan de helft uit buitenlanders die 

hier overstapten naar andere bestemmingen of die ons land als start voor hun zaken- en vakantie-

reis gebruikten. Bovendien waren de vliegtickets bepaald niet goedkoop! De als <ongelooflijk 

voordelig> geroemde studenten-tickets per KLM (of American Airlines of Icelandic ) kostten in 1971 

zelfs nog  Fl 656. In huidig geld is dat meer dan € 1200 waard. En als je daarbij bedenkt dat mijn 

maandinkomen als wetenschappelijk assistent in die tijd FL 911 was, dan voel je goed aan dat 

reizen duur was!  

 

De grote sprong voorwaarts in het goedkope vliegverkeer begon pas in de jaren negentig. Het 

aantal jaarlijkse vliegreizigers dat onze luchthavens verstouwen groeide van 20 miljoen in 1992 tot 

70 miljoen in 2016! En dat worden er steeds meer omdat de vliegtickets alsmaar goedkoper 

worden doordat prijsvechters als Easyjet en Bryanair in toenemende mate de vakantie-vliegmarkt 

bedienen. En passant produceert elke vliegtuigpassagier zo’n 7 kilo CO2-uitstoot per gevlogen 

kilometer.iii Die goedkope vlieguitstapjes hebben dus een peperdure bijsmaak…! 

 

 

Liftend-op-reis-gaan was en is nog steeds de goedkoopste manier om je te verplaatsen. Daar   

zitten vaak veel avontuurlijke, oncomfortabele, verrassende en ook miserabele kantjes aan… Zelf 

ondervond ik dat eens aan den lijve 

toen we in de zomer van 1979 in het 

Caribisch Gebied liftend per 

watervliegtuig vertrokken uit de 

haven van St Thomas. Een grijsharige 

bruin gebrande dame met een 

verweerd gezicht  beweerde name-

lijk lichtelijk aangeschoten dat ze de 

eigenares was van een oude 

plantage op het naburige eiland St 

John waar we heen wilden om 

vrienden te bezoeken. En ze nam ons 

inderdaad mee in de erop volgende vroege ochtend toen de zon net als een gloeiend oranje-rode 

bal uit de zee omhoog kwam. We moesten haar <eerst eventjes helpen> bij het beladen van haar 

oude, uit 1958 stammende Cessna 172 Skyhawk. Er was in principe plaats voor 3 passagiers in zo’n 

ding. Maar Madame had de 3e stoel er uit laten slopen zodat er meer plaats was voor de grote, 

maar niet zware zakken koopwaar die we er moesten verstouwen, terwijl zijzelf even weg ging om 

“paperassen af te handelen”…  Pas in de lucht schreeuwde ze ons lachend toe dat die zakken vol 

zaten met wiet “and other stuff” en dat we helemaal niet naar St John vlogen maar naar het 

naburige, Britse Tortola waar ze haar koopwaar aan de vele stinkend rijke vakantiegangers  wilde 

slijten…. Vandaar dat we zomaar ergens langs een kust onze lading even moesten dumpen bij een 
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paar lokale vissers. Maar het moet gezegd: we kwamen uiteindelijk wél op S John aan. In dit geval 

meereizend op een vissersboot die een goedgeluimde Duitse dikzak voor veel geld had gecharterd 

voor <offshore game fishing>. 

Maar buitengaats bleek al snel 

dat onze Captain niet alleen 

geïnteresseerd was in de 

vechtlustige White Marlin and 

Yellowfin Tuna die er in dit gebied  

rondzwommen. Hij dacht dat hij 

al op voorhand twee <lekkere 

jongens aan de haak had 

geslagen>. Het kostte heel wat 

gepraat en lachende uitleg om het 

misverstand op een plezierige 

manier uit de weg te ruimen. En 

Jürgen Wempe-Rohhauer bleek 

sportief: hij gaf ons uiteindelijk bij 

het ontschepen op St John zijn 

visitekaartje zodat we hem eens 

konden opzoeken in zijn stulpje  

boven de luxe juwelierswinkel van zijn familie aan de Königsallee in Düsseldorf.  Toen we dat in het 

najaar deden, bleek hij een voortreffelijk gastheer die niet meer hengelde in ontoegankelijk 

water... 

 

  
Het zit ons klaarblijkelijk in het bloed: we doen graag aan prijsvergelijking. Zeer zeker als we op reis 

gaan.  Wij, Hollanders, zijn immers altijd uit op een koopje! Buitenlanders hebben dat al lang in de 

gaten. Vandaar dat ons nummerbord NL in Italië altijd <niente lire> lijkt te betekenen om aan te 

geven dat er weinig aan ons verdiend kan worden. En in alle andere vakantielanden waar we voor 

een prikkie naar toe gaan, hebben gewiekste verkopers van souvenirs en andere prullaria al gauw 

in de smiezen dat we prijs-vergelijkend op jacht zijn naar iets unieks. Immers, we worden vaak wat 

grijzend aangesproken met de uitdrukking <Kijken, kijken…..Niet Kopen!>. Maar uit vergelijkend 

reismarkt-onderzoekiv blijkt dat ons zelfbeeld en ons image niet stroken met de werkelijkheid: 

Nederlanders blijken big spenders! Ze geven heel veel uit aan hun <goed geplande, vooraf 

geboekte, en voor alle calamiteiten verzekerde vakantiereizen>! Maar er zit daarbij een addertje 

onder het Hollandse gras: Nederlandse reisbemiddelaars en verzekeraars vragen relatief  heel 

veel geld voor zeer weinig kwaliteit! Simpel samengevat: We denken voor een dubbeltje op de 

eerste vakantie-rij te zitten, maar hebben niet in de gaten dat we daarbij pootje worden gelicht!  

Onze beruchte, Hollandse betweterigheid schijnt als blinddoek te fungeren.  En onze wijd en zijn 

bekende neiging elk risico uit ons leven te bannen met regeltjes en verzekeringen is er mede de 
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oorzaak van dat de Reisverzekeringsindustrie in ons land --wereldwijd gezien-- de grootste omzet 

per inwoner haalt. Het verleggen van onze horizon blijkt een dure grap! En wat nog pijnlijker is: 

Het valt te betwijfelen dat de Hollandse Jan Doorsnee zijn geestelijke horizon echt verlegt als hij 

zijn goedkope ALL-IN REIS onbeperkt zuipend en vretend doorbrengt in Torremolinos, Marmaris, 

Mykonos, en soortgelijke vakantieoorden… 

Kortom: Wat is er waar van de spreuk  die Yves en ik verleden week aantroffen in het NS-station 

van Den Bosch toen we daar herdachten dat we precies 25 jaar geleden per auto-slaap-trein 

arriveerden vanuit het Zuid-Franse Fréjus om in Nederland samen te gaan wonen: 

 
hieronder: herdenking van de start van onze relatiereis op 12 juli 2018  
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i VAKANTIEREIZEN EEN HALVE EEUW GELEDEN 
Veel gegevens die deze paragraaf vermeldt zijn afkomstig uit het  boeiende boek GOUDEN JAREN van de econoom en 
journalist Annegreet van Bergen (Meppel, 2014. ISBN 978-90-450-2354-0). Het roept bij ons, Babyboomers, talloze 
herinneringen op aan de  unieke economische groei en internationalisering die we hebben meegemaakt en die ons 
leven op alle fronten drastisch hebben veranderd. Ook heb ik rijkelijk gebruik gemaakt van o.m. de websites en 
YouTube filmpjes van KIP Caravans uit mijn geboortestreek: https://kipcaravans.nl/videos-van-kip-nu-toen/ En voor 
de rest put ik uit eigen reis-ervaring en de onderzoeksliteratuur die hieronder wordt genoemd. 
 
ii HET LUXE LEVEN VAN GOEROES EN ANDERE VERLICHTING BRENGENDE PREDIKERS 
Wij Babyboomers herinneren ons nog veel van al deze spirituele escapades. Bovendien zijn er op internet zoveel 
bronnen te vinden dat ik er voor kies om geen enkele verwijzing te vermelden. Een beetje do-it-yourself dus!   
  
iii CO2 - EMISSIE PER KILOMETER -- EEN VERGELIJKING TUSSEN REIZEN PER AUTO, TREIN EN VLIEGTUIG  
Handzame tabellen en rekentools vind je in dit artikel: 
 https://dier-en-natuur.infonu.nl/milieu/148488-co2-emissie-vergelijking-tussen-vliegtuig-auto-en-trein.html  
 
iv INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN REISBESTEDINGEN 
Jaarlijkse internationale reisuitgaven vind je allereerst in studies van Creditcard maatschappijen. Hier is er een: 
https://www.visa.nl/over-visa/pers/onderzoek-huishoudens-gaan-fors-meer-uitgeven-over-de-grens-door-
toenemende-reislust-1475361?returnUrl=/over-visa/pers/listing?search=&page=2&type=pressrelease  
De toerisme branche en ons CBS geven verdiepende informatie. Vooral de Franse INSEE-studies kan ik aan bevelen! 
Bijvoorbeeld: LES VACANCES DES FRANCAIS DEPUIS 40 ANS: file:///C:/Users/Gerard/Downloads/fratour08c.PDF 
 
 

PROOST! YVES & IK DRINKEN OP <NOG 25 JAAR ERBIJ!>
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