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Het isweer zomer. Voor velen de tijd om op vakantie te gaan. Naar verten waar niets hoeft
en alles kan. Luieren aan het strand, kamperen in de bergen of kicken op avontuur. er zijn
ontelbaar veel manieren om vakantie te vieren. Wat zoeken mensen zo ver van huis, wat

bezielt hen om voor de lol hun leven te wagen?
En zij die in Nederland blijven, thuis; hebben zij geen heimwee naar verten?

Dit speciale themanummer van de Humanist gaat over de zonzijde en schaduwkanten van de -
vakantie. Meer dan zestig pagina's over genieten en ontspannen. Maar ook over stress, •
heimwee en over de rooie gaan. En over de vraag wat verantwoord toerisme is. Met tien

vragen die u uzelf zou moeten s ellen voordat u op vakantie gaat. En veel tips om rampen op. ~ .
tie te oorkomen.

Een extra dik zomernummer vo geèStelijRe àgage om bezonnen op vakantie te gaan.
Wij wensen alle lezers een heel goèäe zomertijd!

Hes van Huizen
Mirre Bots, lrudy Kunz



I N H c
WAT IS DIE
OERDRIFT

VAN MENSEN?
Oriënterend verhaal over de Tol
die vakantie speelt in het leven
\'ao de mens. Reizen blijkt van

alle tijden. Rome mei zijn
gladiatoren~cvcchlcn was al een
'toeristenstad'. h.1aar pas in de
loop van de vorige eeuw is cr
C,hl sprake van IOcrislIlc. \\'al
drijft mensen v'all huis, waf
bezielt hen om IC reizen?

6/7/8/9/10/11/12

HET TOENEMENDE
VERLANGEN

NAAR SCHOON EN
EERLIJK REIZEN
Politieke kwcslics of

schendingen van mcnscnrt.:chtcn
zijn nauwelijks meer reden om
uil principe niet naaf een land op
vakamie te gaan. De discussie
IJver wal ethisch verantwoord is,
draait tcgcn\\'oordig vooral om
de ecologische effecten van hel

toerisme en om de
ontwrichtende effecten die het
heeft vom de lokale bc\'olking.
Duuruam, \'crantwoord

toerisme wordt het genoemd.
,'bar bestaat cr wel zoiels al<;
schoon en eerlijk reizen:

44/45/46/47/48/49
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GAAT U OP
VAKANTIE

OMDAT U HET LEUK
VINDT. OF DOET U
HET VOOR DE
BUREN?

Sleeds vaker konlen mensen
\'oortijdig terug ui! het

buitenland omdat hel \'erschil
tussen het gewone leven en de
\'akanlie te groot blijkt. Marcel
Mond!:n haah deze mensen terug.
Een interview o\'er heimwee.

stress en vakantiegekte. ;\Ict tien
\'fagen die u zichzelf zou moelen
sleJJen \'oordal u op \'akantie
Il:aat. En veel tips om rampen op

\'akanlie te voorkomen.

24/25/26/27/2R/29



u D
DE KICK VAN DE
AVONTUURLIJKE

VAKANTIE
","'aarom hebben mensen cr zo

\'cel voor on:r om IC kunnen
proeven aan het echtc anJnlUur?
'Om de ki..:k', zegt men stccvaSl.

Soms moel je echt an~stcn
Ol'cf\\inncn om die kick te

hcn.:ikcn .••••taar dan vind je ook
wal ie zoekt: ccn plezierige

opwinding. Suzannc I'iël schreef
\'oor de Humanist een essay over
de mens die nog maaT weinig ecn

held is.

32/33134135

BETER WORDEN OP
DE ANTILLEN

Theodor Holman haal vakantie.
:\1aar hij is moe, ziek, zidi!;.

zor!;clijk en depressief en belandt
met zijn dochter op de Anlillen.
Sint J\taanen is voor hem als een

.buitenvrouw' waar hij ••ltijd
naar zal \'erlangen. In het warme
water laai hij zich steeds weer op
de h;);)rmoederlijke golven na;)r

de kust wiegen. Woppellill.
Theodor?

58/59

ZEVEN MANIEREN VAN VAKANTIE HOUDENVOOR ZICHZELF
OF VOOR DE

ANDER?
Jan Entho\'cn maakte in 1979

z'n eerste reis. En W;lt hegon als
cen eenmalig experiment, werd
ccn wa)' of lire. 1':u is hij terug in
Nederland. Een mooi mornrnt

om de ha lans op ft" maken.
Tweede aflc\'cring in de serie

'Voor 7.Îchze1f of voor de ander,
waarvoor leeft Je mens?'

62/63/64

HET ERGSTE LEED
VAN DE LEZERS

Wat is het ergste wat u ooit op
vakantie is overkomen, VTOt'gcn

wij aan de lezers V;ln de
Ilumanisr. De mooiste

anekdotes over her grootsle
vakanrieleed vindt II up de

p.lgina's 54/55

DE GROEPSREIZIGER
Ed Vos: Je kunt ver weg gaan
zonder werkdijk in het diepe te
springen. 16/17

TERUG NAAR
TURKIJE

hmail Demimlay (en
lUS Hafiee): In de

vakantie wil ik alles
inhalen wat ik in
Nederland mis.

30/31

DE THUISBLIJFSTER
'\hrian Slooter: Als ie iedere dag
leuke dingen doet, heb ie geen
vakantie nodig. 36/37

DE MOTORRIJDSTER
.\1argalilh de Ruigh: Met je motor de
bergen in, dat is het mooisle wat er
hesta;)t. 22/23

DE CURSUSGANGER
Frans \';)n de Heuvel: Op
vakantie experimenteer ik veel
Illel'r met schilderen. 50/51

DE JONGERE OP
KAMP

"Ch ••nl;)l Slijnes: Oergezellig, ie
maak, v'rienden dour heel
Nederland. 60/61

DE CAMPINGGANGERS
Anne Hoogendorp (en man
Piet): Hel is gewoon altiid feest
op de c;)mping, 42/43

EN VERDER
C;)rtoon van Stcfan VerwC}' 13
Cartoon Peter van Simatell 15
C;)rtoon van Juep Benrams 18
Column van Rik Zaal 19
Carwon \'an I.en Munnik 10
Gedicht Annie :\-l.G. Schmidt 21
Cartuun vall Syh'ia \Veve 33

De eerste vak;)nrie-en'aring 38
Column van Rik Za;)l 40
Canoon v'an Stcfan Verwey 53
Dc reislustige Nederlanders 56
Cartoon van Jos Collignon :\7
Cartoon van Tom J.lnssen 65
Reishoeken geselecteerd 66

Vak anrie-cryptugram
I.id worden v'an het HV
Dennis I'otter bij de HOS
HV-Nieuws
Ahonnee worden v"an
Humanist

74
52
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\X'at v.an de vakantie van alles misschien
wcl hct meest tegenviel - namelijk dat cr
van echte ontspanning gl'en sprake was,
dM de irritaties IJiet van de lucht waren

Blijkbaar moe,t ik cr doorheen, want
sindsdien mag ik graag een weekje - lie-
ver nog zes en dan ook nog z.o vcr moge-
lijk - van huis zijn. Dat het cr helaas niet
ieder jaar van komt. is een gegeven waar-
mee ik probeer te leven. !ers wat me he-
laas niet makkdilker wordt gem;lakt
door mijn omgeving.
Vakantie is immers een /lil/st; wie er niet
aan lIleedoet, valt uir de boot en is op z'n
lIlillst een verklaring schuldig. W'ie erbij
wil horen, is het aan zichzelf vcrplicht
minstens één. maar liev.er driemaal per
jaar buiten de landsgrens te verkeren - al
was het alk'en maar om vanuit een 1011-

overgott."n oord een kaart te kunnen stu-
ren naar de thuisblijvers. De tekst op m'n
kaart moet optimistisch van toon zijn;
het weer is stralend, hct etcn voortreffe-
lijk en ook 'dc mensen hier' zijn aardig en
hulpvaardig. Natuurlijk doen zich in
werkelijkheid de nodige tegenvallers
voor (museum dicht, eten vies, hotel
slecht), maar die komen nil,t op die kaart.
Ze worden hoogstens later, als het anm-
tuur veilig en wel is ovcrleefd, in intieme
kring uit dc doeken gedaan.
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Ikr was zo gOl."J hl."JoclJ, maar aan mij
was het niet besteed. Eind ••..ijftiger jaren
werd ik, krap 11l'gcn jaar oud, duof een
oude oom en tante uirgl."J1ouiF;d hen te
vl."rgcldlt:n naar het verre Duitsland.
waar zij samen met mijn grootvader en
diens hLli ••h()ud<;tt~r{'cn wcckjt, in het lief-
lijkt."AhrJal zouden logeren. Zo jong als
ik WilS, wist ik al dat je op zoiets met on-
begrensd enthousiasme diende te Teuge-
[rH, m;lur van oprechte blijdschap was
geen sprake. De prop in mijn h-cl slikte
ik J.lppcr weg en de angstdromen die ik
kreeg (ik was zonder mijn pappie l"n

mammie nooit verder dan drie SUarl."ll

van huis geweest) hield ik voor iedereen
vl'rborgell. Waarom ik bij voorbaat al zo-
veel heimwee had, valt moeilijk te verkla-
rt."n. Op dM moment kon ik imJTIt."rsnog
niet weten dat ik, om de kosten te druk-
ken, in één bed met de oude huishoudster
zou moeten slapen en dat deze, in nacht-
gl'waad en met haar gebit uit, sprekend
op de heks Eucalypta uit Paulus de Bos-
kabouter leek. :\Iaar ik heb het overleefd
en het is gelukkig hij deze eenmalige aan-
val van scheidingsangst gebleven.

door Trudy Kunz

I •• I~ ' . ....•~ • • • ACHTERGRONDVERHAAL.,.' • •
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• die mensen noopt tot• • .141• ..'\ een dagje Scheveningen, een•
!ft # weekje Florida, een retourtje

•( oU Rome of vier weken plat in
Benidorm?



Een duizendkoppige menigte, uit eigen vrije
wil samengeklonterd op het strand. Je moet
toch een halve zonnesteek hebben om deze
vorm van recreëren te kunnen verdragen,
laat staan te waarderen.

en dat er extra wijn gedronken moest
worden om een dreigende relatiecrisi, te
he7.\veren - daarvan wordt op de meeste
dia-avondje, met geen woord gerept.
Vanwaar deu huichelarij? l',ychologen
s..:huiven het op de zogenaamd!." 'cogni.
tieve dissonantie'; als verwachtingen en
helcvingen niet met elkaar in overeen.
sTemming (dis,onanr) zijn, zullen mensen
dat proberen weg te werken door hun
vccwachtingen achteraf hij te stellen, Zij
maken zichzelf dan bijvoorbeeld wijs dat
het juist wcl po<;itid wa" die fricties en
die ruzies, want dat iedere vorm van con.
tact beter is dan géén contact,
Daarbij komt dat de menselijke psyche
zo in elkaar zit uat tegenvallers niet perse
hoeven te resulteren in een algeheel ge.
voel van 'dl." vakantie is mislukt', In gun.
stig!." ornst'llldigheden, dus hijvoorhreld
in een aangenaam klimaat, met h!."t uit-
zicht op wui\'cnde palmen, levert een
stressvol1c situatie minder stress op dan
wannrer hetzelfde scenario zich ontrolt
onder een hemel \lol voortjagende don-
derwolk!."n. Sterker nog; in gunstige om-
standigheden kan een heet je stress - niet
teveel, maar vooral ook niet te weinig -
z.elfs heil7aam werkcn, Het kan bijdragen
tot het hervinden van het evenwicht,
waardoor wc ons opnirllw kunnen opla-
dl'n !."IlOilS Vl."fzoenen met het I!."vendat
na dl' vakantil' voor ons ligt. Tenslotte
knijpen wc cr vooral tussenuit omdat we
denken dat het goed VOOt ons is, al is
'goed' nicc het eerste dat in je opkomt als
je lie jaarlijks terugkerende krantrfoto
van 'd!."eerste zumerse dag' op het strand
van Schen'ning!."Il ziet. E!."Ilduizend kop-
pil;e menigte, uit eigen HilI."wil samelll;l'-
klonterd op een zandstrand dat niet meer
als zodanig te herkennen is - je moet toch
een halve 7.onnesterk hehhen om deze
vorm van rl'creëren tr kUTlrll."nverdragen,
laat staan te waardl'ren.
En toch is het 7.0, To<,:h onderwerpen

mensen zi..:h met het doel cr 'even tussen-
uit' te 7_ijnuit eigen vrije wil aan een on-
afzienhare reeks martelingen. in de rij
staan voor een ka~trtie, in de file staan,
geen plek \"flOr de auto kunnen vinden,
geen plek op het strand kunnrn vinden -
om ... ja, om wat eigenlijk? Wrat is die
oerdrift die mensen noopt tot een dagje
Scheveningen, een weekje Horida, een re.
tourtje Rome of vier weken
pial in Brnidorrn?

Her me loo-dfcn ('dat
wil ik 66k!') speelt een
helangrijke rol. Het
rusldole idee van ik.
wil-het-niet-missen, ik.
wil-erbij-geweest-zij n.
\Vam ergens anders is
het altijd mooier dan
waar je nu z-it. Dat is ook
één van de redenen waar.
om wc graag wr weg willen.
Iloe verder hoc mooier, en hoc nieuws.
gieriger wij worden. Hn maakt niet uit
dar we de stranden \'an Bali al honderd
keer hehhen gcz.ien in reishoekeIl en tele.
visiedocumentaires, \Xlr willen het 7rlf
gevoeld, gerokrn en ondergaan hehb!."n.
Die nieuwsgierigheid is sinds mensenheu-
genis de helangrijkste drijfveer die men.
sen ertoe aanzet onhekende plaatsen te
hezoeken en nieuwe ervarmgen op te
doen,

Daarnaast is het vooruitlopen (in Je fan-
tasie) op wat men in die andere plaats of
dat anderr land tr zirn tal krijgen, een
minstens zo sterke prikkel. liet plezier
vooraf - landkaart bestuderen, rei,Vl."r-
slag lezen, taalgidsje kopen, cr over pra-
t!."nmet ;mderen - is vaak Zll I;root dat het
het plezil'r ter plekke soms ovrrtreft.

Want bij de \"ourberriding voel je dl."
hitte niet, de darmkrampen niet,
de hlaren op je hielen, de jeuk van
de muggeheten, de vermoeienis.
sen van het reizrn nirt,
Tenslotte is er l'en derdr lIupuls om

weg te willen; we weten uit Cfvarinl;
dat we door te reizen heter in staat

zijn daarna ons werk
en ons dagelijks
lr\'l."n tr verdra.
gcn. Ct'd; Goos.

sem, sociaal psy'
choloog en sptx:ialist op het

gehied van vrijetijdsgedrag,
wijst op het louterings-rffect; "Door de
vele indrukken die jr in jr gewon!." Icven
opdoet, de dagelijkse zorgjcs en heslom.
meringen, hen ie op l'en gegeven moment
als een harslend \'at en dan is vakantie
houden een ideale manier om afstand te
nemen van al die opgehoopte takrn. Rei.
zen geefl velen een grvoel van \'rijhcid,
van herwonnen lC\'ensruimte, zodat ze bij
ll'rugkomsl m!."teen schone lei kunnen beo
ginnen en weer lekker in hun velzittrn.~

Nieuwsgierig-
heid is de

belangrijkste
drijfveer die

mensen er toe
aanzet om
onbekende
plaatsen te

bezoeken en
meuwe

ervaringen op
te doen.
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Reizen geeft veel mensen een gevoel van
vrijheid, van herwonnen levensruimte, zodat
ze bij terugkomst met een schone lei kunnen
beginnen en weer lekker in hun vel zitten.

Hij Stelt dar mensen weliswaar niet van
vakantie afhankelijk zijn om te overlt'ven
('remlmte kunnen ze zich ook thuis met
gan7_ebordell ontspannen'), maar "va-
kantie voorzin duidelijk in een funda-
mentele behoefte van mensen, ook als je
naar Je histori'>Che ontwikkeling kijkt.
Zodra de middelen er zijn, de tijd en her
geld, grijpt een mens met een héérje door-
snee-hehoeften naar zijn koffers."

Uit de geschiedenis hlijkt inderdaad dat
rei7.en en trekken al in de allervroegste
besch.wingen geliefde hezigheden waren,
al waren ze alleen voor de elite wegge-
legd. Het gros van de bevolking had z'n
handen vol aan de dagelijkse slruggle for
life en kwam al 'rei7.end' niet veel verder
dan de boerderij van de buren of de
markt in de stad. Over het handjevol uit-
verkorenen dat er voor langere tijd tus-
senuit kon, lezen we al hij Herodotus.
Van hem weten we dat de Egyptenaren al
facilifeiten hadden voor reizigers t-lie uit
hinnen- en buitenland naar hun tempels,
graftombes en monumenten kwamen kij-
ken. Per7_en en Assyriërs legden wegen
aan en ontwikkelden transporrmiddclcn
om ht,t rcizcn re vcrgemakkelijken. Ver
voor ChrisTUS waren er in het ~abijc
Oosten al geplavcide wegen, compleet
met bewegwijzering; cr waren, havenfa-
ciliteiten, herbergen, taveernes en andere
pleisterplaatsen, Er waren bruggen en
pontjes en men had qua vervoermiddel
de keuze uit paarden, czels, kamclen, wa-
gens en koetsen. Zo is toen al de basis ge-
legd H10r ons latere toerisme. De Grieken
en Romeinen voegden cr nieuwe dimen-
sies aan toe.
Bij de Grieken waren festiv.als en evenc-
menten, waaronder de Olympische Spe-
len, een enorme trekpleister en de hoofd-
stad Alhene was een reisdoel op zich.
Burgers met een fijne neus voor eomml'r-
cil" openden dansloka1en en goktl.nten,
speciaal om de \"Teemdelingen aangc-
naam bezig re houden. Sommigen wier-
pen zich op als 'proxenos', een functie
die vooruiTloopt op ons tegenwoordigc
heu)l"p van reisorganisaTOr. Zij verleen-
den assistentie aan landgenoten die,
meestal voor 7_aken, naar het buitenland
wilden.
De Romeinen lijken in hun Hijetijdsbe-
steding nóg moderner: zij kenden al het
begrip 'tweede huisje' en wwd dl" welge-
srelden als een groeiende groep midden-
klassers brachten daar hun vakanties
door. Zoals de Olympische Spelen bij de
Grieken, waren de gladiatorengevechten
bij de Romeinen een geliefd vakantie-
doeI. Mede daardoor werd Rome een ty-
pische 'rocristenstad', Ook het reiLen
naar heilige plaatsen en kuuroorden was
bij de Romeinen in trek. 1\.len bezocht
broIlnen, baden en massageruimten, en
een badplaats als Ostia werd onder Nero
enorm popubir. Ten tijdt, van kelzer
Constamijn werd door de toenemende
invloed van het christendom ook naar
het Heilige L1nd gereisd, waar de Olijf-

herg, dl' Dode Zee, de Jordaan, Jeruza-
lem en Bethlehem V'eelbekijks hadden.

Vele eeuwen larer, tt"n tijde van de Re-
naissance, gaf de herontdekking van de
klassieke Oudheid een nieuwe impuls
aan de heoefening van kunst en weten~
schap. Schrijvers, schilders, archireCTen
en gelcerden werden nieuwsl;ierig naar
wat cr in andere landen op hun gehied
gebeurde en maakten lange reizen naar
het buitenland - Frankijk, Italië - om l-Îeh
v.erder te hek wamen in hun kunst en
nieuwe ideeën op te doen. In de daarop
volgende eeuwen werd dit reizen voor
andere dan zakelijke doeleinden steeds
gewoner. Sommige kunstenaars en avon-
turiers trokken jarenlang door Europa of
waagden, zoals de romantische schrijver
Chateauhriand in 1791, zdfs de over-
steek naar Amerika. Rijkeluiskinderen
werden naar het huitenland gestuurd om
een vreemde taal of een vak te leren -
kortom, wie het zich kon veroorloven
trok erop uit om zijn culturele, religieuze
of artistieke hongt'r te stillen met het
nieuwe, ingenieuzc of unieke dat andere
landen en volken tI' bieden hadden.
Reizen en vakantlt" houden is dus van alle
tijden, maar pas in de loop van de vorige
eeuw droegen tallon' uitvindingen en
vernieuwingen ertoe bij dat het zich van
een individueel avontuur tot een collec-
tieve be7.igheid kon ontwikkelen.

De echtl" vercommercialisering van het
rei7,en hegon anderhalve eeuw geleden hij
Thomas Cool. Deze reislustige figuur,

die 7.ijn naam gaf aan de bekende travel-
lersehequt"s, charterde in 1841 een trein
om hel.oekers van een bijeenkoll1st van
geheelonthouders vanuit I.eicester te ver-
Hleren naar het tweeëntwintig mijl ver-
derop gelcgcn Loyehorough. Het idee om
diensten re verlenen aan reizigers bestond
weliswaar al bij de oude Grieken, maar
Thomas Cook was de eerste die er een
moderne invulling aan gaf door een com-
plete reis. vervoer, o\.ernachting, reislei-
ding - re organiseren. Hij was dus een
t"chte reisagent avant la leltre,
Zijn aCTiviteiren staan n;Huurlijk niet op
zichzelf: sinds de uirvinding van de
stoomlocomorief in 1825 werd hl,t voor
grotere groepen mogelijk zich naar de
modieuze badplaatsen re hegeven die tot
dan toe alleen door de elite werden be-
zm:ht. Dar bracht de nodige 'problemen'
met zich mee, want de elite hield deze ele-
gante lustoorden graag voor 7-Îchzelf, In
Engeland kwam er dan ook al snel een
wet die het arheiders verbood zich te
dicht in de buurt van bepaalde lokaties
op IC houden. _"laar zo'n situatic is op
langere tumijn natuurlijk nil"t houd haar.
Eerst zijn het de middenklassl"rs dil" op"
rukken naar waar het gras grol"nl"r i" om
il"ts latu te worden geyolgd door de ar.
beiders.
Eenzelfdt' beweging herhaalt l-Îch in onze
eeuw, \Xlaren vliegvakanties YÓclr 1950
alleen nog voor de kapitaalkrachtigen
weggelegd, daarna wordt vliegen steeds
goedkoper en kunnen steeds meer men-
Sl"nervan profiteren. Ook dl" auto wordt
d,U1 gemeengoed. En zo komen cr voor

Hm,IA:\,IST lOm~r1994 9



Reizen is van alle
tijden, maar pas in
de loop van de
vorige eeuw kon
het zich
ontwikkelen van
een individueel
avontuur tot een
collectieve
bezigheid

de massa, die tot dan toe buiten spel is
gebleven, steeds meer mogelijkheden. De
jaarlijkse zomervakantie kan nu cens er-
gens anders worden doorgebracht dan in
het eeuwige Egmond. Katwijk of Nun-
speet.

De gewone man wordt vanaf de jaren '60
steeds vaker gesignaleerd aan de Franse
en Italiaanse RivÎera en aan de Spaanse
Oostkust. De elite, die de trend gezer
heeft, moet weer naar iets anders uitkij-
ken. De Canarische Eilanden, Ibiza. Kre-
ta, Bali en Corfu worden nu de nieuwe
vakantieparadijzen waarvan het 'kloot-
jesvolk' voorlopig alleen nog maar mag
dromen. Maar ook die trend Îs snel inge-
haald en zo jagen Rijk, Armer en Armst
in snel tempo achter elkaar aan: zodra de
een wordt ingehaald dOOf de ander, zorgt
de een dar hij als de bliksem naar elders
vertrekt. En zo verandert de wereld lang-
zaam in één groot vakantieoord.

Trends. Ze zijn er nier alleen in geogra-
fisch opzicht maar ook als we kijken naar
de tijd wanneer mensen op vakantie
gaan. Was het jarenlang een goede ge-
woonte om vier, vijf of zes weken in de
zomer vakantie te houden, nu is het bij
een grote groep middenklassers heel ge.

bruikelijk het jaarlijkse rantsoen aan
vrije dagen op te delen in drie porties: 's
zomers twee weken en in het voor- en na-
jaar nog een weekje. Zo'n weekje wordt
dan meestal ingevuld met wintersport,
een huisje van Cemer Pares, of een stad.
Vooral dat laatste is razend populair.
Greg Richards, socioloog en vrije-tijds.
wetenschapper, denkt dat de stad trekt
"omdat mensen al zo v;'lak en zo lang op
het strand hebben gelegen. Bovendien
weten ze dat het niet goed is om te lang in
de zon te liggen. Nog even en het wordt
weer 'in' om wit te zijn. Tenslotte was de
elite van oudsher wit, alleen als je op hct
veld werkte werd je bruin. Wie zich7.elf
respecteert gaat niet meer naar de Costa
del Sol maar naar Barcelona, om daar ner
als de autochtonen in café's te zinen, bin-
nen, en daar één te worden met de Span-
jaarden. "
Zo'n stad-vakantie heeft met name voor
de carrièremakende middenklasser nog
een ander 'voordeel'. Als je maar vijf da-
gen hebt om Lissabon te 'doen'. of New
York. of Budapest, dan is het iedere och-
tend vroeg opstaan geblazen (net als
thuis) cn o\'erdag keihard werken (net als
thuis). En daar voelen deze mensen zich
prettig bij, omdat op die manier hun da-
gelijkse bioritme nauwelijks wordt ver-
stoord.
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fen paar cijfers
In 1987 werden door de World Tourist
Organization (\VTO) wereldwijd 355
miljoen aankomsten !leregistreerd van
imernatÎonaal reizende toeristen. Doe
toeristen gaven bij elkaar 300 bilinen
!lulden uit. Onnodig te zt.-ggen dat het
toerisme aan het einde \'an dele eeuw is
uitgegroeid tot één van de bel.1ngriikste
wereldindustrieën. Ook soeiaal en
politiek gezien is de toeristen business
van groot belang. Het dwingt
bestuurden na te denken o\'er milieu-
aspeCten en het nemen van maatregelen
om de natuur zO\"t:el mogelijk te
beschermen. En omdat de
toeristenindustrie in de eerste plaats een
business van en ,'oor mensen is, schept
het een enorme werkgelegenheid. Cijfers
wijlen uit dat van de honderd
werknemen er momenteel twintig
werkzaam lijn in de toeristenindustrie.

Een stad-vakantie heeft voor de
carrièremakende middenklasser het voordeel
dat het, net als thuis, vroeg opstaan is
geblazen en hard werken

Alle~ hij elkaar kost zo'n tripje \laak een
vermogen, maar Jaar staat iets tegenover
dar niet in geld valt uit te drukken: je
hem er geweest, je kum erover meepra-
ten, je loopt nier hopeloos achter bij de
Van Doorniks van nummer 10 en Je Van
der Spekjes van de overkant.
Die keepillg liP I/lith Ihe Jones.factor is
ern niet te onderschatten prikkel die de
hedendaagst: toerist doet \'oorthollcn
o\'cr de wereldbol. Je mag niets missen in
her leven, je moet bij blijven, maar daar-
naast moet je je ook hlijven onderscheÎ-
den van het klootjcwolk. Zo wordt va-
kantie houden op een manier die 'kan'
nog een hele toer. Cccs Goosscns: ~Dc
hedendaagse cis is dat je \Ier geweest
moet zijn. Je moet zeker de hoofd-attrac-
ties hebben gezien en foto's kunnen over-
leggen ten bewijze dat je cr echt geweest
bent. Daarnaast moer jl: een zekere ex-
pertise opbouwen, el:n cultureel kapitaal

verlamelen; je moet niet alleen naar
Lombok geweest zijn, maar je moet cr
ook een zeer bijzonder hotelletje of eet-
huisje hebben ontdekt. Jets dat in geen
enkele gid, vermeld staat. ~

Wie volgens deze trend drie of vier keer
per jaar op vakantie gaat, houdt geen
echte 'grote vakantie' meer over en zal
dus zijn Jndonesië- of Griekenlandreis in
een krappe achttien dagen moeten vol-
brengen. Hij is dan bijna wel gedwongen
om georganiseerd te reizen, want met het
zelf regelen van vervoer ter plaatse red je
het in die zuidelijke streken niet. eees
Goossens; "Als je je vakantie lelf regelt,
verlies je zeeën van tijd en zie je hooguit
drie attracties per weck terwijl er mini-
maal tien op je lijstje staan."
Het alternatief is een bij het reisbureau
geboekte sighr-seeing tour in een air-con.
ditioned bus waarin je met dertig andere

Kederlanders plaatsneemt om er tachtig
haarspddbm:hten later weer uit te stap-
pen. Pilaartje kijken, pilaartje fotografe-
ren (e\'en wachten tot die ruitjesbroek
buiten beeld is) en dan snel met z'n allen
weer in de bus, want ginds in het hord
wacht het welkomstapcriticf.

Het is zonder veel moeite voorstelbaar
dat er mensen zijn die met geen SlOk zo'n
bus in te krijgen zijn. Ze LÎen liever l'Cn
tempeltje minder dan dat ze naar het uit
het hoofd geleerde verhaaltje van een
reisleider moeten luisteren. Voor hen is
de doe-vakantie wellicht een aantrekke-
lijk alternatief: de vlieg & fiets-, kano-,
7_eil-,boetseer., tuiter- , klim-, wandcl- of
taal- vakantie. Aan mogelijkheden gn'n
gebrek. :\lensen willen nu eenmaal stl:t"ds
iets anders en ze worden door de tol:ris-
ten business op hun wenken bediend. Geld
moet rollen, en dat Joct her dan ook.
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Creatieve vakantie voor
vrouwen
Tien J;I~cnschilderen, hczj~ zijn mer
adem-seem-zingen en vaka mie vincll op
heT landgoed PouJos. In de ochtenden
zijn er zang" cu/of schilderworkshops. In
de miJd.lgcn kun je cxpl'rimentt'ren met
schilderen en muziek lllJ.kCfl, of gt.nictcn
van Je prachtige omgeving en de rustige
sfeef.
Tijdstip: woensdag 10 augustus tot
zaterdag 20 augusrus.
Voor wrJcTc infnrmacic kun je colltaçt
opnemen met Anneke Jedema, tel.
04 IUX-Un2.

Turkse werkvakantie
De rcisorganis;Iri(' \'(-'olftrail hiedT
ecologischt' werk vakanties ,Uil in
Turkije. Het gaat om IIwdcwcrking aan
t.en project om ,Uil de westkust van
Turkije de llIollnibroh voor uitsterven
hehoeden. Deelname aan het proicn is
hrt hele jJ3T mogelijk en sra,tt open voor
IcJcrccn die redelilk Engels en/of DuiTS
spreekt en minimaal twee weken ter
beschikking hecft. Een speciale opll'iding

is nier nodig. Deelnemers worden ter
pl;1;1N: ingewerkt, Dl'l.'lnamc kost voor
twel.' wekl.'n f. 495 (exc!usiei vlucht).
verlenging komt op f, 130 per week.. Er
is een uitgebreide informatiehw.:hure
beschikhaar. Bel of s.:hrijf \X'oiftrail.
Posthus HOO, 7550 AV Hengelo (0),
074 - 47SS85.

Trabantvakantie
\X'ie met t"t"nTr;tham op ,tap wil door
oo,telijk DuitsLtnd, kan terecht bij Trabi
Tours in Nl'urenberg en het I.andes
Rt"iscam( Saksen. Die legdt"n dl;"hand op
245 nieuwl.' en vrijwel nieuwe Trabants
(het nornulc type en de ,tationwagon),
De huurder van zo'n Trahant kan kiell'lJ
uit ecn campingwcht (vier of leven
dagen) of een hotdarrallgemem \',111

ze\-I;"ndagen. Informatie OSO - 553373.

Wederzijdse vakantie
Dod van de stichting \\"ederzijds is 0111

jaarlijks met een klein groepje
geïmeres'l'erUt"n cen onrwikkelingsland
te hezoeken, en dan met name in zo'n
land de arme en verdruktt" bevolking.

,,

Tot nu toe maakte Glissenaar als gids en
tolk twee van dergelijke rei,.en naar
Brazilië. Tot de keuzt'lllogclijkhe-den
hehorl'n Indonesië. India. Pakistan,
hlippijnell, Egypte, Tanzania en \'Tijwcl
alle I,atijns"AmerikaJllse landen.
Informatie OJ4!l4-71425.

Vakantie gehandicapten
Er is een nieuwe folder verschenen met
informatie over \'akamiemogclijkhedell
voor zieken en mensen lllet een
lichamelijk of zintuigelijkc handicap. In
Je folJer (voorheen dl.' wgt'heten
"oranje folder~. nu gt'woon
VakanticfolJer 1994 gdlCtcn)
presenteren zich eenentwintig
organisaties met hun
vakanrielllogclijkheden en aJngepastc
J((omnl0daties. Aanvragen:
Vakantiefolder, Po~rbus 153.3360 AD
Sliedrecht, 0 I :'140 - 14281 (ma. tllll vr.
12 - 14).
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Ed Vos (62) uit Leusden wcet heel goed waarom hij zkh
steeds weer opgeeft voor een groL'psreis. "De organisato-
ren van een groepsreis kunnen hoteleigenaren oeter uitoe-
nen dan jij dat kum. Daardoor zijn groepsrelZl:,n goed-
koop! Ik hen met mijn vrouw voor minder dan tweedui-
zend gulden n,lar Peking gegaan - schitterend hotel met
dikke tapijten, hoor, en een goede gids. Dat IS natuurlijk
een geweldige kans. :\1aar ook het kustpad in Engehmd
hebben we zo voor een prikje gelopen. Als we op eigen
houtje zouden zijn geg;tan, waren wc veel duurder uitl-\e-
komen."
Toen ze vijfentwintig iaar getrouwd \varen, kregen Ed Vos
en zijn VTOUWen groepsreis naar Indonesië aangehoden.
Dat beviel zo goed, dat ze sinds die tijd jaarlijks in groeps~
verband op reis gaan. Op die m;lllier zijn ze onder andere
in Rome, Capedocië, Sicilië, Israël en :\lexico geweest. Dit
jaar staan India en Nepal op het programma, en volgend
i;lar ga <lilde Vossen naar Australië.

standige mensen in de grOl,-'p.Op een of andere m;wier is
hij ook altijd degenc die aan hl,t cinde van de reis een toe.
spraakje houdt, of ht.[ liedje voor de chauffeur m,lakt.
Fd Vos: "Je moet her zo zien; je ged[ de veramwoordelijk-
heid een tijdje uit handen. Je kum vcr weg gaan, zonder
werkelijk in het diepe re springen. Dat is VOot vecl mensen
aantrekkelijk. De reizigers in zo'n groep verschillen verder
enorm. Er zijn er bij die de eerste avond al aan de bar han~
geil. En in :\Iexico was een \Tomv die altijd in haar eemje
achteraan liep. Ze wilde foto's maken waar niemand op-
stond . .'vlijn vtoUW en ik zitten cr zo'n beetje tussenin. 's
Avonds drinken wc rustig S;1I1Ieneen glas whisky." (La-
ch<.'nd). "\Vij denken dat dat een medicijn Îs, dM het
vreemde hacTeriën wegbrandt. :\taar als \\T willen, hebben
we aanspraak, gezelligheid. In feiTe is een groepsreis een
blind date meT hed veel mensen."

Marjan Slob

Je kunt ver weg gaal
werkelijk in het

diepe te springen
Een groepsreIs is vooral handig als je verder weg gaaT,
vindt [d Vos. Naar een land waarvan je de taal niet
spreekt, naar een wereld die je niet kent. "\X'ij loeren op
het soort reizen dat wc zelf nooit in een kort tijdshestek
zouden kunnen regelen. Als je zeeën van tijd hebt, heefr
het misschien zijn charme om in een Indiaas station dagen
op een bartje TCwachten. MaM ik vind het preTtig als ik
bij voorhaat al een plekje in die overvolle trein heb. Ho-
vendien veflntjd Je op groepsreis allerlei tijdrovende en
niet zo interessante ondernemingen. Vrienden van ons zijn
op eigcn gelegenheid naar Mexico geweesT. Zij waren vre-
selijk moe geworden van dat rijden over slechte wegen op
weg naar het volgende monument. Dan doezel ik liever
wat in de bus."

Voor dl' groepsreiziger geldt één wet: hij moet op rijd weer
bij de hus zijn. Ed Vos vindt dat weleens ven'dend, vooral
als hij ergens wat langer had willen blijven. "bar in het
gezelschap zelf voelt hij zich gewoonlijk als een vis in het
water. De onvermijdelijke kIerskous \H'et hIj wel re Olulo-
pen, en de wat sneue, eenzame mensen, nou, daar heeft hij
ook geen hlst van. Het komt zelfs opvallend vaak voor dat
hij een hemiddelende rol speelt: als de reIsleider onderge~
sneeuwd dreigt te raken, praat hij een heet ie met de op-
Hu:\lA:-JISTzomrr 1994 [6
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Veertien iaar geleden raakrt. ze verslingerd a.lO de motor.
tijdens de eerste vakantie met haar vriend, in Genua.
Sindsdien heeft haar motorvakantieliefde haar niet mef"r
verlaten. Margalith de Ruigh (34) ~ in het dagelijks leven
kok in ht,t Amsterdams literair café De Engelbewaarder-
heeft inmiddels vele duizenden kilometers afgelegd op
haar Yamaha.
"Vroeger nam ik gewoon omslag, dan ging ik twee maan-
den toeren. Als ik terugkwam. had ik hinnrn eeTl \H'ek eeTl
nieuwe baan", zegt ze. Die tijden zijn voor hij. Bovendien
werd ze cr onrustig van. "Op een gegeven moment kwam
ik alleen nog in l"ederland om rt. werken. Dus ben ik daar
een paar jaar geleden mee opgehouden."
'\l3ar nog steeds is cr voor haar een vakantie zonder mo-
tor ondenkbaar. Ze trekt cr regelm.ltig op uit. met haar
vriend of met haar zusje, soms ook met een hele groep. En
altijd naar de zonnige landen rond de illediterranée en
naar Azië. Want: ~.\lotorrîiden is alleen maar leuk als de

bagage niet stt'eds kletsnat wordt." Vong iaar was ze met
haar vriend twee maanden in India. Daar kochten ze in
een fabriekje uit de koloniale tijd een flldiall Bullet, een
oud Engels type motor dat alleen nog daar wordt ge-
maakt. "De Bullet gaat maar honderdtien", zegt !\1arga-
lith. "Maar op die kvensgevilarliike bergweggetjes ga ik
toch niet harder."

Het liefst rijdt ze in de bergen, ondanks de gevaren. "Je
ziet gewoon veel meer als je op de motor zit. Je ziet de
lucht. de wolken, het landschap. Klein en nietig hoog in de
hergen, met uitzicht op alles om ie heen ... dat is het mooi-
ste \vat er hestaat."
Ze vindt het ook heerlijk om iedere dag met haar hele heb-
ben en houwen weer verder te trekken. In Aziatische lan-
den volgt ze vaak de heaten track die alle toeristen volget).
"Dat is wel zo comfortabel gezien de mogelijkheden om te
overnachten en te eten. Het voordeel van de motor is dat

Met je motor in de bergen,
dat is het mooiste wat er bestaat

je nét even iets verder het ongerepte binnenland in kuilt."
,\laar het is ook afzien. ~1otorrijdcn is lichamelijk zwaar
('na vijf uur in één houding kun je gewoon niet meer zit-
ten') en je bent kwetsbaar. De meeste van t\l3tgaliths mo-
torvrienden hebben weleens een ongeluk gehad. "Ikzelf
ben in de Pyreneën een keer verschrikkelijk op mijn bek
gegaan. ~1ijn motor schoot Joor in een ravijn, mijn zus en
ik bleven llet op de rand liggen." Angst heeft ze er niet aan
overgehouden. En van de traditioneel vrou\ •...clijke vrees
voor techniek - \vallt aall een motor moet nu eenmaal ge-
sleuteld watden - heeft :\largalith trouwens ook geen last.
"Dat is volgens mij gewoon luiheid."

Herkent ze iets in de recenre kritiek op Je motorrage? De
motor als rijdend burengerucht, waarmee iel gebouwde in
een midlifecrisis verkerende veertigers ren kOMe van het
milieu hun medemens trachten te imponeren? "Ja, luister
eens, het Îs tOf.:hook stoer! Het is goed voor je imago. Ik
ben heus niet zo'n knalpottende Harley-rijder, maar uit
een motor komt gewoon een lekker geluid. Bovendien is
deze ego-kick niet duur. Je betaalt honderd gulden wegen-
belasting plus een kleine verzekeringspremie, maar bij het
stoplicht trek je net zo snel op als die Pursche."
Het allerliefst heeft .\1argalith trouwens helemaal geen
stoplichten. "Wat dat betreft is India ideaal, daar hebben
ze die dingen niet. Het leukst is toch als je met je motor ge-
woon kunt doorscheuren."

Jansen Schöttelndreier
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Steeds vaker moeten mensen van vakantie worden teruggehaald omdat
het verschil tussen het gewone leven en de vakantie te groot blijkt.
Vaak heeft men zich dan onvoorbereid, on uitgerust en met te hoog

gespannen verwachtingen in het avontuur gestort. Soms ook
lijkt er geen enkele aanleiding voor te zijn dat iemand ineens
volledig instort. Of er is sprake van een te grote cultuurshock.
Zoals de man die voor z'n SO.jarighuwelijk een cruise kreeg
aangeboden van z'n kinderen. Maar hij was nog nooit verder

geweest dan Assen. In één week tijd kwam hij in
Venetië, Syracuse, Tunis en Alexandrië. Hij

kreeg zoveel indrukken te verwerken dat hij er
zwaar overspannen van raakte. "Waarom hem niet

gewoon een leuk Rijnreisje aangeboden als vader dan zo nodig naar het
buitenland moet," vraagt vakantiepsychiater Marcel Monden zich af.

Over heimwee, stress en de vakantiegekte. Met veel waardevolle tips om
rampen op vakantie te voorkomen.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar w,h ge-
beurt het regelmatig. Iemand heeft zich
echt verheugd op eeo vicf weken duren-
de, wekerdiende vakantie, maar aan het
eind van de cente week zit hij al panieke-
rig af te tellen hoe lang hij hirr nog moet
zitten. En zou er hccl wat voor over heb-
ben om morgen al terug tc kunnen. Hoc
laat is het nu? Half vier pas. Het zweet
brerkt hem uit. War kruipt die dag! 'Ik
red het niet,' denkt hij, 'ik word gek .. :
Soms ligt de reden van zo'n psychische
breakdown aan het begin van de vakan.
Tie \'oor de hand: na een jaar van hard
werken kunnen de vermoeienissen van de

Gaat u op vakantie
omdat u het leuk vindt

of doet u het \
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rós, het nerveU7.e rennen dat eraan voor-
afging plus de plotselin!!:e verandering
van omgeving, levensrifmc en klimaat de
laatste druppels vormen in een emmer
vol opgehoupte spanningen. Soms ook
lijkt er geen enkele aanleiding voor te zijn
dat iemand tijdens zijn vakantie van het
ene op het andere moment volledig in-
sturt. Cijfers wij7.en uit dat het er jaarlijks



Jr de buren?

Marcel Monden
haalt mensen
terug die op
vakantie
helemaal over
de rooie zijn
gegaan

meer worden. Sommigen keren \'oortij-
dig [erug en anderen zijn er zo belabberd
aan toe, dat zij daartoe nier eens meer in
staat zijn. Ruim de helft van de door de
AN\VB gerepatrieerde vakantiegangers
lijdt niét aan botbreuk, maagstoornis of
hartgebrek, maar vertoont psychische
ziektebeelden als depressie, psychose
cn/of zelfmoordneigingen.

.\farce! 1\1onuen, mede-eigenaar en -op-
richter van het ocdrijf Hcalth Care Spe-
cial Services (HCSS) in Beverwijk, heeft
als psychiater een aardige broodwinning
aan het per vliegtuig ophalen van vakan-
tiegangers uit alle hoeken van de wereld.
In de vier jaar dat hij nu, samen mer ver-
pleegkundige \X'iljn Meester en een flink
aantal oproepkrachten in dele SCCWf be-

lig is, hedt hij kunnen vaststellen dar her
niet per definitie gaat om labiele nf gres-
telijk overbelaste personen. "Eénderde
van hen," zegt hij, "heeft nooit eerder
met een psycholoog of psychiater te ma.
ken gehad. Hun aantal neemt ieder jaar
toe en ik verwacht dat het cr steeds meer
zullen worden als mensen door blij\'en
gaan zich onvoorbereid, onuitgerust en
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Opvallend is dat het vooral jongere mensen
zijn die op vakantie het spoor bijster raken:
ze komen los van thuis en moeten zich ineens
als individu staande houden. Ze voelen zich
ontworteld en dan kan heimwee hard
toeslaan.

raken. Dat heeft te maken met het ver.
schijnsel dat in de psychiatrie 'separeren'
en 'iodividualiseren' wordt genoemd,
Marcel hlonden: "Adole,centen tussen
de zeslien en twintig jaar komen los van
thuis - 'separeren' - en dan blijkt het niet
altijd even makkelijk te 7.ijn om je te 'in-
dividualiseren', dat wil zeggen: om je als
individu staande te houden en je ook een
individu te l'oe/ell. Dat laatste is een te-
ken van volwassenheid en op het mo.
ment dat jonge mensen voor het eerst ver
van huis gaan, hebben 7,ij dat stadium
meestal nog niet hereikt. Dan kan de
heimwee ineens hard toeslaan. Ze voelen
zich ontworteld, alsof ze op drijfzand te-
recht zijn gekomen, en sommigen gaan
dan volledig over de rooie."

Als volwassenen last krijgen van \.akan-
tiegektc', spelen vooral omgevingsfacto-
ren een rol; relatieconflicten, onvrede op
het ••••'erk. r-.tarccl :'vlondell: "Vaak zijn
die factoren een reden om op vakantie te
gaan en als het dan op vakantie niet lukt
om die snaar ontspannen Ie krijgen, gaat
het mis. Relarieproblemen zijn wat dat
betreft berucht. Mensen die het hele jaar
door nauwelijks aan elkaar toekomen,
stappen op het vliq.;tuig in de hoop dat ze
tijdens die veertien dagen Bali weer van-
zelf een wirrebroodsgevoel zullen krijgen.
Dat blijkt een falikante mi'irekening.
Juist doordat ze van het ene moment op
het andere op elkaars lip 1.ittell, worden
bestaande prohlemen vaak erger. Na-
tuurlijk zijn er meosen die wel de tijd en
de rust \'inden om met elkaar in gesprek
te raken, maar daar krijg ik niet mee te
maken. Ik zie de zakenman die half over-
werkt met zijn gezin op het vliegtuig
stapt om op de plaats van hestemming te
ontdekken dat hij niet tegen de situatie is
opgewassen. ~
Daarbij speelt ook een rol dat mensen op
vakantie hun identiteit kwijt zijn. Thuis
bèn je iemand - je hent meneer de direc-
reur, de dokter, de slager, noem maar op.
,\laar op vakantie ben je alleen nog maar
toerist met de toeristen. Je hem plotseling
anoniem geworden. En als je dan tot
overmaat van ramp ook nog taken krijgt
toebedeeld die je normaal gesproken niet
of nooit krijgt, kan dat ineens teveel wor-
den, Een vrouw zegt hijvoorheeld tegen
haar man: ':'\u mag jij ook eens voor de
kinderen zorgen, ik ga lekker voor de
tem zitten.' Als die man daar nu nog op
voorhereid was, maar dar was hij niet en
door zo'n ogenschijnlijk onbeduidende
opmerking kan zijn hele wereld ineens in-
storten.

Mis gaat het soms ook als mensen on-
voorbereid worden ondergedompeld in
een vreemde l'ultuur waarmee 7.egeen en-
kele affiniteit hehben. Marcel ,\1onden:
"Die verre en exoti,che reizen zijn een
modeverschijnsel van de laatste jaren.
Vroeger gingen mell'ien al explorerend
steeds een stukje verder weg, maar nu
stappen ze vaak zonder enige reiservaring
7.6 van hun boerderij op het vliegtuig
naar Egypte. Dat is echt vragen om moei.
lijk heden. De cultuurshock is dan veel te
groot. De gewoontes zijn cr heel anders,
er is geen 'normaal' eten, geen normaal

2/,3%
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14,0%
11,0%
26,0%

,'larrel Momiell liet'(i ollrier-;:Ol'k lIaar
bt,t 1'l'I"scl!i;"sr/"',lhmtie-xek1e' t'1I

kn'eg d,l,n1li; ill::age i" de dossiers 1'<11/
393 p,ltiiJtltt'lI. Va" IJ P<ltiihltellll'aS dl'
illfonllalie ecl,ter olll'Oldon"ie, zodat de
lfileilUieli;ke (IIIri('noeksgrot'!J !Jestmui
lIit JIW p,ltiiillte", D<1<1n'l1l1was 41 %
II/lllI ell 5t)'~" I'ml/Il'. De gemiddt'/,/t,
ft'eftijd I',m tie "Mlmen W,IS .16, ,iie 1,,111
de I'HJlfll'elJ 37 j,,,,r. V,m I!e" reisdell
l(J') (.H'1.,) alleelI ell /7/ (45'Ya) ill I'ell
gml'p. lIilllll'll de tIJ/aft' gro{'p 1'<111]8U
p<ltiëlltell hetmf 'Jet ill 6S% 1',111 dt'
gt'I",f/e" ('elI reci,lief 1'11i" JS% eell
eerste IJsycl!isdJt' dl'compells,ltie.
Aie/dillgell kwamen lIit 43 lal/rll'lI OI'{'r
(ie ht'le wereld. Het grootste ,,,m,,,t
kWlllI/ eclJter uit Sp<lIlje 1'11Crit'ki'II'allli
- 43,5% - tl'lll'ijllJehie lam/en
gezalllelllijk goed ;:;ijllpoor zo'n 1J%
1'<111dIe 'mi/elll'lIuist'
I'tikalltie!JesteJIIlllinKell, ('\.'l'd('rl<lllds
/lure<l" 1'00" Toerisme, 1993). D,' mhrMe
IIlt'fdillg('1I k'I',lIIrellllit F,.mlkrijk.
D,' II/l'/dil/g l'Olld gemidlield 10,2 d<lJ;WIl
'''' dt' (/,'g 1'<111'1111/l',mg !'ml de l'ahmti,'
/J/,lafs. Ruim 60% (1<111 alfe
1"lhmtit'K,mKers is 10 d<lgell uf meer OIJ
"<lhmtie i'IIJd IJl/itcllt,lIui.
De I,(Jlgemit, ;;/ekft'!J"ddell werdelI
gecmlst./fend:
Schizofrenie
I'<lr<llmiife stoOll/is
lkpre.<sie
AlIl{ststooll/is
J\ 1,111 iscl!-,i"/Jres.<iel'l' stOOIl/ is
Ol 'enge

Opvallend is dat het moml jongere men-
<;cnzijn die op vakantie het spoor bijster

met te hoog gespannen verwachtingen in
het vakantieavontuur te storten. \X/ant
daarin schuilt meestal de hron van alle el-
lende. "
De vraag i, hoe het met de menselijke
geest zover kan komen dat hij zelfs iets
leuks als vakantie niet meer aan kan. Je
wu tü<.:b denken dat ontspanning juist
helend werkt. Dat hangt er maar van af,
aldus Monden. Als het verschil tussen het
gewone dagelijkse leven en de vakantie te
groot is - een ondernemer werkt bijvoor-
beeld tachtig uur per week en plotseling
7.it hij op een stil strand voor zich uit te
staren - dan is die overs..:hakeling soms
teveel. Zeker als zich plotseling een 'pro-
bleem' \'Uordoet. Marcel ~vlonden; "Ir:-
dereen heeft thuis weleens tegenslagen:
een aanrijding, een gestolen fiets, een
h,'ijtgeraakt hriefje \'an honderd. Dat is
heel vervelend, maar echt uit balans 1111-
\en de mee,te mensen daar niet ran ra-
ken. Op vakantie kan 7.oiets ineens beel
hard aankomen. \'('aarom? Omdat je dan
niet snel op een vertrouwd iemand kunt
terugvallen. Je \'aste basis is weg en veel
mensen worden zich dat pas bewust als
ze op een prohleem stuiten. tt

Hij heeft het van dichthij meegemaakt.
Samen met zijn vrouw was hij op vakan-
tie in Indonesië en maakte daar kennis
met een jonggetrouwd echtpaar. Ze trok-
ken een paar dagen met z'n vieren op en
op zeker moment werd van het stel de tas
met de paspoorten en cheques gestolen.
En terwijl de vrouw van hd echtpaar in
het dagelijks leven prima fundioneerde,
kon ze deze tegenslag met geen mogelijk-
heid \'erwerken. Ze raakte volkomen de
kluts kwijt. "Dat kwam onder andere
door de drukte en de spanningen die aan
hun reis vooraf waren gegaan, Daardoor
was haar psychische weerstand sterk ver-
minderd. Ze waren op vrijdag getrouwd
en op zaterdag zaten ze uitgeput in het
vliegtuig. Het had de reis van hun leven
moeten worden, en nu gebeurde er dit.
Die vrouw redde het gewoon niet .. \tet
veel moeite is het 7,e gelukt een eerdere
vlucht terug naar Nederland te hoeken. ~
In dit geval was het voldoende dat de
vrollw haar man bij zich had, maar in de
gevallen dar ,\brcel i\londen of zijn cul"
lega's te hulp wordeo geroepen, is profe,-
sionele hegeleiding onontheerlijk. Het
gaat dan hetreft dan personen die lijden
aan een acute psychose, \.-lanische de-
pressiviteit, schizofrenie, angststoornis-
sen en vervolgingswaan hrengen dele
mensen in een toestand waarin ze het be-
sef van plaats en tijd volkomen \'erliezen.
Ze hehhen zichzelf niet meer in de hand
en ook hun rt'isgenoten - als ze die heh.
hen - weten zich er geen raad meer mee.
Wie dan geen rei,vcrzekering heeft afge-
sloten, 7.it zwaar in de problemen want
het ophalen door de HCSS of andere
hulpdienst kost je al gauw dui7.endetl gul-
dens.
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vervoer, de mensen zijn la~tig want je ver-
staat ze niet en lij verstaan jou niet."
Hij haalt het geval aan van een man die
een cruisl. maakte op de l'vliddellandse
Zee en op een gege\'en moment zwaar
overspannen raakte. "Die man dreigde
van het schip af te springen. Hij kwam
van het platteland en was van zijn leven
nog niet verder geweest d.m Assen. Hij
had voor 7.ijn vijftigjarig huwelijk een
cruise aangeboden gekn~gen van zijn kin-
deren. Zijn vrouw wilde niet eens mee,
die had blijkbaar goed ingeschat dat het
niets voor haar wa" dus hij was uiteinde-
lijk met zijn won en schoondochter ge-
gaan. Die man kwam in één week tijd io
Venetië, S>'racuse, Tunis, Alexandrië,
noem maar op. Hij kreeg 7.Oveelindruk-
ken te verwerken dat hij er knettergek
van werd. :-.la een weck liep het helemaal
uit de hand en de gezagvoerder van het
schip belde de alarmcrntrale ll11'tde me-
dedeling: 'ik zet hem aan wal, ik wil die
verantwoordelijkheid niet langer dra-
gen.'" Gelukkig lukte het ons om op tijd
irmand ter plekke te krijgen, maar mrn
HoeI; zlch hij de hulpdienst voor de 70-
veelste kel'r af wat mensen soms bezielt.

Wie slecht tegen
alleen-zijn kan,
moet niet in z'n
eentje naar het
andere eind van de
wereld gaan

hel de maats,happclijkc druk die mell<;en
tot dit soort onbezonnen stappen doen
besluiten. Het staat bij de borrelpraat nu
eenmaal veel heter als je naar Thailand
bent geweest dan naar Valkenburg of
Benidorm, want daar is iederéén geweesl.
Daar komt bij dat de prijzen steeds aan-
trekkelijker worden zodat het voor ,tecds
meer mensen financiëel binnen hun be-
reik ligt. Dat maakt dat mensen die zich
niet realiseren dat ze at risk zijn, op rcis
gaan en dan in de problemen komen."

\XIied<m toch zo nodig naar het andere

hinnen. Daar kunnen ze hij de HCSS gif
op inllt~men. De Dominicaanse Repu-
bliek was ook ineens zo'n trend. En Cu-
ba .• \!arcel :\Ionden: "Dat appelleert
kennelijk toch aan mensen, 7.0 van: daar
is nog niemand geweest dus dan heb ik
een mooi verhaal."

Natuurlijk is er preventief van alles te
doen of te laten om het risico van 'vakan-
tie.gekte' te verkleinen. Allereerst l.ouden
huis- en bedrijfsarts nimmer tot een over-
werkt persoon mot.°ten zeggen: 'ga d'r
maar eens lekker een weekje tussenuit'.
Dat kan totaal verkeerd uitpakken als zo
iemand hals over kop her vliegtuig naar
een \'er vakaJlticiand neemt. :\brccl
:\Ionden: "Zo iemand kan veel beter een
paar dagen naar de Wadden gaan. Dan is
hij ook [os van thuis, maar gaat her dan
mis, dan is hij binnen een halve dag weer
thuiso ~ Ook mensen die \'an 7.Îchzclf we-
ten {en dat ook TOegeven!) dat ze snel
heimwee hebben, kunnen her beter niet te
ver zoeken en wie slecht tegen alleen-zijn
kan, moet niet in 7.Îjneentje naar her an-
dere eind van de wereld gaan. ":\-let een
groep i, ook niet altijd de oplossing,

Een probaat
middel tegen
heimwee is het
meenemen van
een paar
dierbare
bezittingen: een
favoriet boek,
vertrouwde
muziek, foto's
en desnoods
zakken drop en
potten
pindakaas

Waarom niet gewoon een leuk Rijnreisje
aangeboden als vader dan zo nodig na;\(
het buitenland moer?

:\larcel Momien: "Per jaar hebben wc er
wel zo'n vijf à lien bij wie het op die ma-
nier fout gegaan is. Dal heeft met twee
dingen te maken. Enerzijds heb je tegen-
woordig van die pakketreizen. Dat is heel
simpel. Je belt een reisbureau op lon je
legt: 'Ik wil overmorgen naar Thailand,
bn dat~' Ja, dat kano Ze hebben nog net
een reis liggen dus hup, je krijgt je spullen
thuis en je vertrekt. Je hebt niks gelezen
over Thailand, je weet nauwelijks waar
het ligt - je heht er wat over gezicn op de
televisie en je gaat erheen. Anderzijds is

eind van de wereld wil, doet er in ieder
geval verstandig aan een reisverslag over
dat gebied Ie lezen. :\larccl :\londen:
"Die zijn van de meeste landen inmiddels
wel te krijgen. Je hebt ze van China en
zelf, van Vietnam. Dat geeft toch een
beetje l'en idee van wat je te wa.chten
staat, want die verslagen gaan over het
gewone dagelijkse leven daar."
Hij noemt het voorbeeld van Vietnam
niet toevalligo Vorig jaar heeft hij \'oor
het eerst iemand uit dat land moeten op-
halen en dat betekent dat het kort
daarnlór als vakantirbestemming in de
mode is geraakt. Gemiddeld een jaar na-
dat een bepaald gebied 'ontdekt' is, komt
hij de alarmcentrale de eerste melding

want al, het niet klikt tussen jou en de
gnK'p kun je je ook knap locnzaam \'oe-
kno Beter is ht.°tin zo'n gloval mct iemand
op reis te gaan die je echt vertrouwt en
die liefst een beetje stevig in zijn schoenen
staal ...

Een probaat middel tegen heimwee is het
meenemen van een paar dierbare bezit-
tingen: een fa\'oriet bock, cassettebandjes
met vertrouwde muziek, foto's en de-
snoods zakken drop en potten pinda-
kaas. ,\tarl'e1 :\londen: "Soms moet je
mensen gt.woon advisloren een paar keer
een Z"ederlandse krant te kopen. Of een
paar keer naar huis te bellen. Dat zijn
simpele maatregelen waarmee je jezelf
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Als je tegen de rand van overspannenheid zit,
moet je niet klakkeloos richting zon
vertrekken. De leegheid van het op-vakantie-
zijn kan fnuikend zijn voor het laatste restje
psychisch evenwicht dat iemand nog heeft.

InQezonden mededelinQ

VOOR ASSEPOESTERS
DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
d, veertig dienstjaren die recht
geven op "n redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor-
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later. Er zijn vele
manjeren. Wat is de beste?

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente.aftrek?

Ingaan op zO.'n mooie
advertentie die 11 procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie "n onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
d, VUT ,n d, waarde "n hot
spaargeld In d, toekomst, k,n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen.
-------._ ........_ ................ _---- ------
BON voor vrijblijvende

informatie.
JA, misschien wil Ik w,1 zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt u mij eerst
wat informatie.

Naam: m/v
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon In "n envelop
zonder postzegel naar:
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 wa ROTTERDAM.
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een grore dienst kunt ~K'wiizen. Ik zie niet
in waarom je je daarvoor zou moeten
schamen. n Het is hoe dan ook raadzaam
dat wie tegen de rand van overspannen-
heid, aanzit niet klakkeloos richting lOn
vertrekt. De leegheid van het op-va kan-
tie-l:iin kan fnuikend ziin voor het laatste
restje psychisch evenwicht dat iemand
nog heeft. ~lct n,une bij een strandva-
kantie is alle structuur zoek. Iedere dag
moet helemaal zelf worden ingevuld en
als je gewend hent aan hectische werkwe-
ken van zcstig tot tachtig uur. kan dat een
te grotc belasting blijken.
.\Iarccl I\Ionden: "In zo'n geval is het
vaak handiger om voor el'n 'doe-vakan-
tie' te kiCl-en, al moet ie oppassen dat je
Jan óók weer niet over je eigen grenzen
heengaat. Wie geen conditie heeft en in-
eens wild water gaat varen, redt het waar-
schijnlijk ook niet."

Op grond van lijn ervaringen heeft ~Iar-
l'cI ~10ndl'n een lijst opgesteld van tien

vragen die iemand zichlelf 70U moeten
stellen voordat hij of zij op vakantie kan
gaan. Iloe meer vragen met "ja' kunnen
wurden bcantwoord, hoe kleiner het in-
stortingsgevaar. Dit zijn de check wagen:

. Bent u in staat uw werk voor uw vakan-
tie got'd af re ronden?
. Neemt ti een a,Hlt,ll delgen viJór uw va-
kantie vrij, om ah'ast tot rust te komen?
. Gaat u over het algemecn goed voorbe.
reid op vakantie, of is het: inpakken en
wegwezen?
. Bent u in staat u passief of akrief te ont-
spannen?
. Kunt u goet! tegen een ingrijpende ver-
andering in tlW omgeving?
. Kunt u geruime tijd (een aantal weken)
functioJleren zondt'r familie of vrienden
om u heen?
. Bent u in staat tegenslagen op te vangen
en te verwerken?
. Verliepen uw vakanties tot nu toe zon-
der Jat u last had van heimwee?



HOR..f.() JULLIE DAT //
ZE GinGEn VOOR. DE..CULTVUR. I1

. Heeft u zich tot nu toe altijd goed kun-
nen ontspannen tijdens uw \'akanties?
. Gaat u op vakantie omdat u het leuk
vindt of omdat II het leuk móet vinden?

Zelfkennis blijkt ook op dit gebied de
heste kennis. Dat geldt niet in de laatste
plaars voor degene die diep in zijn hart
veel liever drie weken in zijn eigen tuintje
zit dan af te reizen naar de r\"oorse fjor-
den. Die fjorden staan natuurlijk heter te-
genover Je buren, maar wie zichzelf re-
specteert - en daarmee een natuurlijk
SOOrt zelfbescherming toepast - kiest
voor zichzelf en niet voor de buren. En
óók nier kritiekloos voor de eigen part-
ner. Toch zijn er heel wat stellen die sa-
men naar l'en of ander ver oord verrrek-
ken, terwijl één van de twee helemaal niet
naar een ver oord wil: die wil gewoon
naar de Dordogne, met de tem. ner als ie-
der jaar, want dar was altijd leuk en
waarom ze nu ineens niét naar de Dor-
dogne gaan, is eigenlijk niet duidelijk.

:\1arcel :\tonden: "Het is altijd riskant
om je door een ander te laten meeslepen
en dar geldt ook voor het soort vakantie
dat ie kiest. Wie tegen zijn zin in her
vliegtuig naar Hongkong zit. kan bij Je
eerste TUssenlandingal ruzie gaan maken
of over de rooie gaan. Het komr voor dar
mensen dán al besluiten om terug te
gaan. Die hebben in zekere zin nog geluk,
want die vakantie was zeer waarsçhijn.
lijk op een ramp uitgelopen."

Heel wat stellen
vertrekken samen
naar een ver oord,
terwijl één van de
twee dat helemaal
niet wil. Die wil
gewoon naar de
Dordogne, met de
tent, net als ieder
Jaar.

Wat dat betreft is hij geneigd de jaarlijkse
perikelen rond het rn:stemminkje-prikken
als een graadmeter voor de relatie re zien.
"Als je daarin ct."nbt.-wuste keuze kunt
maken, waarbij je over en wt."crprobeert
aan elkaars wensen tegemoet te komen.
dan 7.egtdat iets over de kwaliteit van je
relatie. En omgekeerd: als mensen be-
langrijke zaken als communicatie op hun
beloop laten, dan blijft de trein niet op
één spoor. De ene helft gaat naar rechts
en de andere naar links en als her tegenzil
blijkt Îuist tijdens de \'akantie dat ze met
geen mogelijkheid meer bij elkaar te
brengen zijn. Om psychische ellende ver
van huis te voorkomen, zouden juist déze
mensen meer tijd moeten besteden aan
het goed doorpraten van hun vakantie-
plannen. :\let een heet je goede wil vair er
wel een middenweg te vinden, en als dat
niet lukt, is er altijd nog de mogelijkheid
dat ieder apart gaat. zodat beide partijen
aan hun trekken komen. Het kan zijn dar
de één zegr: 'ik zou dit jaar weleens ge-
woon thuis willen blijven. Lekker een
beetje in huis en in de tuin rommelen. en
verder niks aan m'n kop,' rerwijl de an-
der zegt dat hij altijd nog een keer naar
Rome zou wîl1en. Gá dan naar Rome,
maar dwing die ander niet om mee te
gaan. Een vakantie is tenslotre geen straf-
expeditie!" •
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TERUG NAAR TURKIJE

In de vakanti
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Voor Hatkt' en haar broer "'mail Demiralay is cr op de
ja,1flijkst, vakantie in hUil Turkse geboortestadje één ge-
meenschappelijke trekpleister: het weerzien met hun 94-Ja-
rige grootmoeder. "Als wii met Je hele familie lil Adapaza-
ri arriveren komt oma aanhollen en valt ons om de hals.
Dan is het dikke kusjes en lachen. :\1ct haar kun ie echt la-
chen!' De rest van de zes weken durenJe vakantie in Tur-
kije beleven broer en zus, ondanks hun innige band, geheel
verschillend.
"Het gaat volgens een V;lst patroon ", vertelt HJtice (21),
in het dagelijks leven styliste. "De eerste weck p;lkken wij
vrouwen de koffers uit en maken het huis schoon. DJJflla
gaan we op L1miliebezoek bij alle ooms en tantes. die wo-
nen .llk'maal dichtbiJ. De derde week g.Mn wc geld uitge-
ven in Istanbul: goud, leren jassen, gewoon W.tt iedereen
nodig heeft. Dan uitstapjes naar het strand en terrasjes. En
de laatste week weer schoonmaken en inpakken."
Hatice, die op haar derde jaar Ilaar l\"eJeriand kwam, is

betoverd door Istanbul. 'Van de Blauwe ,\loskee krijg ik
iedere keer weer kippevel. Die is zo mooi!" Aan het fami-
liegeheuren denkt ze echter met gemengde gcvoelens.
":\1.jn broer en ik kunnen niet buiten elkaar, maar verder
ben ik niet zo'n familiefreak. Het kan mij ook \vcleens irri-
teren. Vooral de schoonmaakdrang van mijn moeder,
waaraan ik miJ moet zien tc onttrekken. Ik tel up vakantie
altijd de dagen af. l'\et als in de gevanl-\enis. Raar eigenlijk
d.1t ik dat zo 7.eg.. \laar ik ben blij als we weer naar huis
gaan. I lier heb ik mijn eigen, grote vriendenkring."

Toch piekert ze er niet over om met haar eigen vriendinnen
op \'akantie te gaan. "Dat zal wel nooit geheurt'll. Zo
werkt dat hij ons niet. :\'lijn familie betaalt alles voor mij,
en ze zullen me nooit en te nimmer alleen ergens heen laten
gaan. Bovendien zou ik het gevoel hehhen d,lI ik het con-
tact met miin achtergrond kwijtraakte."
Haar hroer Isn1<lil (31), die als kostwinner negentig uur

Nil ik alles inhalen wat ik
in Nederland mis

per week in de familie-groentewinkel in Amsterdam
steekt, verlangt daarentegen het hele jaar naar de vakantie.
"In Nederhmd heh ik nergens tijd voor. Ik hen de enige
lOon, ik regel .1I1es. Ik maak me eigenliik altijd zorgen.
Ook over de vakantie: is cr bijvoorbeeld wel geld voor:
Zeker, nu het de batste twee jaar slechter gaat met de win-
kel."
lsn1<lilreed tot Il\l [(Je elk jaar met z'n ouders, z'n eigen ge-
zin en Hatice in de auto naar Turkije. "Vanwege de proble-
men in Joegoslavië moesten we de laatste keer om via Roe-
menië. Dat was z\,,'aar: files, slechte wegen, geen benzine.
Dit jaar gaan we per vliegtuig. Voor mij is het altijd een he-
le opluchting als we met z'n allen goed zijn aangekomen."
Maar dan heglIlt voor Ismail de verademing. "In dt, vakan-
tie wil ik alles inhalen wat ik in Nedcrland mis: rust, gezel-
lil-\heid, vrienden. In Turkije is alles zo anders. Het kli-
maat, de natuur, ht,t uitzicht. Ik heb daar mijn jeugd door-
gebracht. Soms denk ik '\\"as ik maat weer klein. Kon ik
d;ur maar weer voetballen met mijn vrienden en leuke din-
gen doen. En dat mijn oma me dan komt halen als ik te
lang weghlijf. Maar ja, ik ben een volwassen man. Toch
schiet het af en tue door mijn hoofd: ooit keer ik voorgoed
terug . .'laar of dat Inkt is de vraag. Want ik zal in Turkije
moeilijk in m'n ondethoud kunnen voorzien."

.lansen Sehöttelndreicr
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DE KICK
VAN DE AVONTUURLIJKE

VAKANTIE
"Ik kijk nu al uit IlJdf het einde van de
weck", plofte Je i()n~c vruuw neer aan
Je luncntafcl. Ihar zaten colleg'l
or~allisalic-ad\'i<;eurs en trainers
omheen. Van die mensen die in het
Jlgemecn veclmCllTICns<:ll werken. En
die veel zinen. Ze zalen nu ook en keken
haar vragend aan. '"Ik ga dl."bergen weer
in", kgJe ze uiL "Heerlijk, rotswanden
en ijs. :\toeilijk en eng. ik weet het, J lIÎst
ik. Wam ik had heel crg hoogrcvrn:s.
~Iaar ik ben cr vcrslnafJ aan geraakt. Ik
krijg cr een kil"k van. Zo alleen, hoog in
de bergen. Alleen met je klimpanncr. je
materieel en de natuur!"
Het gt"sprek aan tafel kreeg onmidddiijk
een andere wending. De advÎ,curs
hadden juist een paar maanden tevoren.
hij wijze van cadeautje a,m zichzelf, een
uitstapje naar de Ardennen
georganiseerd. Daar hadden ze, ter
bevordering van de vreugde en de
teamvorming, gezamenlijk een vlot
gebouwd om over woelige wild ••..wateren
te ~'aren. Maar hel meest g••..denkwaardig
wa, wch het zogenaamde Ahseilell
geweest, waaraan !;."endappere "electie
van hen zich had gewaagd. lIeveiligd
door lOuwen haken waren z_eeen steile
.\-baswand afgegaan. Het zweet had
tappelings gq;utst, het hart had wil
gebonkt, maar de satisfactie was groot
en langdurig.
Niet verwonderlijk dat d••..conversatie

Een essay door Suzanne Piët
Tekening: Sylvia Weve
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\'ervolgens wi,selJe naar de 'doe-
vakantie,'. En dan m••..t name die
waaraan spanning, 'ensati ••.., avontuur en
risico zijn verbonden, Je hoeft de
adn'nemies lllaar door te lezen, je hoeft
je meur re verdiept'n in de specialisaties
van jongere reishureaus om te zÎen dat
het hil'r om een trend gaat. Kennelijk is
het aantrekb;"lijk om anlTlruur w bdl'ven
en met gevaar gcçonfronteerd te worden.

Dat gold ook \'Oor de beroeps-
vervoerders die in Zweden een
internationale conferentie bijwoonden
Die zeiden onmiddellijk 'ja' up de
uitnodiging om 's nachts hij daglicht te
gaan wildwaterkanoi'n in I.apland. ,\let
een vliegtuigje weg, H'eI alcohol, en wen
kwam het moment van sdectie. De een
had het aan lijn rug, de ander was
verkouden . .\-Iaar met een aldus
gedecimeerd gelelschap is cr onder
vriestemperaruur wel gepeddeld. Hel
leverde een herinnering op aan moed en
sematie om nooit te vergeten. Daarhij
vielen de herinneringen aan de inhoud
van het congres in het niet.

Sens,ltievolle vakanties dus. Relatief
gebeuren cr weinig ongelukkl.'n, maar
toch zijn deze vakanties niet zonder
risico. Zo verongelukken per jaar 600
hergheklimmers, meur d:H weerhoudt
velen er niet van urn de bergen in re
gaan, Er wordt gedoken, parachute-
gesprongen, gevlogen, geski-board.
leJereen weet dat zelfs llIet gewoon skien
het ambulance-risico refel is. Volgens de
theorie van de cognitieve dissonantie ~

het lI11'chanisme van rechtvaardiging
achteraf voor mensen die iets anders
doen dan wat ze geloven - horen zulke
avonturiers te zeggen: 'De straat
oversteken is minstens zo riskant'. En
verdomd, waag maar. Dat zèggen ze
ook.
l\laar dat is de rechn'aardiging. Als jl'
vraagt naar het waarom, i, het antwoord
vroeg oflaat: 'om de kick', Daar heh ik
heel lang genoegen mee genomen omdat
zc cr meestal zo vanzelfsprekend bij
knikten. '\-bar wat i" een kick eigenlijk?
Een kick is een gevoel,ervaring is die
wordt bereikt door een meer dan
middelmatige prik.keling. De opwinding
wordt vooral veroorzaakt wanneer een
grens wordt overschreden. Een kick
duurt maM kort en erna is er
onmiddellijk hehoefte aan méér.
Er zijn twee <;(Jonen kicks. Je kum een
kick krijgen door
pas,icf iets 'koopba.us' te consumeren
dat een kick helooft te geven: roken,
drinken, eten, drug" maar ook
gokautomaten, loterijl:n en
videospellerjes. liet gevoel duurt kort,
daarna wil je w~ér en méér. Je k.unt ook
hed acrid een kick heleven door een
impanning te leveren waarhij je de grens
van je eigen kunnen bereikt. Dat gebeurt
hij het intensief sporten, maaf ook bij
spreken in het openbaar l'[} risicovol
ondernemen, En bi} avontuurlijke
vakanties.

liet woord 'kick' is afkomstig uit het
\"i;'e1shen betekent: Happen met de \"()et,
of figuurlijke vafianten erop. liet i, niet
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duidelijk waar het woord 'kick' in de
huidige hetekenis n;lar verwijst, De
fysieke ervarin~ van een schokje is l'en
mo~elijkheid, Er i, ook nug het woord
'kickshaw' dat ,chijnt te stanllllen van
het !'ranse 'quc1que cho~e', dus 'iets'.
Het woord kiàshaw heTekent iets
fantastisch of on~ewoon~.
HeT woord 'thrilI' dat vaak ter
vervanging van 'kick' wordt gebruikt,
heeft een Angelsaksi~che oorsprong en
belekellt 'gat'. I-kt gaat daarhij om het
dourdringen of doorboH'lI in figuurlijke
7.in, om een scherpe heftige emotie,
op\vinding of verrukkin~, DaT is voor de
kick zeker rekvant.

~lcnsen hehhen voor heT heleven van een
kick vl~l geld, inspanning en risico over.
Is dat nou typisch een trend van deze
Tild~ Ja en nee. Dl' oude Grieken
vertoonden al behoorlijk gewelddadig
amusement. En ook in dl' eindfase \'an de
Romeinse hes.:having kent men
pregnante staaltjes. I {eT~af toen
hlijkhaar 001.: al een ki.:I.: om memen
zich te zien meten met leellwt."n... Er zijn
uit die Tijd Trouwens ook voorht."elden
bekend van plunderende supporters, ook
nu weer een bekend verschijnsel. Aan de
andere kant valt uit de hiSTOrie te leren
dat het STreven naar een kick een trend is
die in ~olven komt en dat deze zich
vooral voordoet aan het einde van een
heschaving.

El'n voorbeeld van een ontwikkeling. In
de jart'Jl vijftig hedacht ene Henk
Bemboom, kruidenier uit het toen nog
kleine en stille Slagharen, dat
westerlingen uit de stad wel hehodte
zouden hehhen aan
plattelandsgeneugten. Hij ontwierp een
formule waarhij mensen niet alleen een
huisje maar ook een pony huurden en
oogstte daarmee groot succes. Er van
uitgaandt." dar men hehoefte had aan
spanning, liet hij horden ophangen met
de waarschuwing die zijn overigens
makke hcestjes gol,i; 'Pas op, niet
\'Oeren, wilde pony's', Zijn park is
inmiddds uit~e~roeid tot één van de
~rootste amusememsparken van Europa,
Tocn zijn park no~ geen loopings en
andere instrumenten had om spanning te
hieden, hedacht lkmboom al wel allt'rld
activiteiten om de sfeer erin te houden.
Zo 7ei hij op zekere dag tegen zijn
huisjt."shuurders; ~:-'lcnsen, ik zit met een
probleem. Zoals IJ weet, heb ik wilde
pony's uit Amerika, Ze staan nu in de
wei, maar 7ij moeten op stal. Kum 11 mij
helpen de pony's te vangen?". Natuurlijk
was iedereen reuze opgewonden en
paraat om het avomuur aan te gaan.
flenk Hemhoom ontwikkelde zich mee in
de groeiende hehodtt." aan spanning,
Zijn park hiedt nu tOOIuangevend
buitell~ewoon 'griezelig' wrmaak, liet is
gesimuleerd gevaar. Het ~rute publiek
valt hier hlijkhaar voor, neT als vour
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voetbalwedstrijden en enge film,. Dat
dat publiek STeeds 7waardere prikkel,
nodi~ heeft, komt umdat wc, in
tegenstellin~ tot vroeger, van vrijwel allcs
wd de oor7,aak weten maar er nog steeds
niets aan kunnen doen, Vroeger wisten
mensen niets, m;l;lr stonden dich[('r bij
een verschijnsel als de dood.
Het is vooral de ervaring van geen
controle hebhen die onze angst oproept,
De hele maatschappij verandert, maar
als individu hebben we daar maar heel
weini~ greep op. We leven in een wereld
van regels, formulieren en voorschriften,
De klok en de wet re~clen ons leven. De
mens ISnog maar weinig een held! Het is
de7e angst voor de on.:ontroleerbaarheid
van het bestaan die we met steeds
sterkere prikkels proberl'n te verdrijven.

Het grote puhlià wekt dus prikkels,
leder mens heeft prikkels nodig om
emotioneel tc overleven. Voor sommi~en
zorgt een punelhock al vuor genoeg
opwinding, m:13r andcren hebben meeT
nodig. Gevorderde prikkelwekers
7.oeken rl'ëcl ~evaar om e\'en uit de
prohlemen ell gevoelens van alledag te
,jjn. I\Ltar dan wel geva,lf dat je kum
heheersen - in te~enstclling tot de
prohlt'men die je hijvoorhedd als
manager dagelijks tegenkomt, De
vakamie.industrie hiedt dit soort geva.u
aan met l'en grote variatie aan risico~
gehalte, Het rijden door woeste,
ongerepte bndsch,lppl'n en he70eken
van vreemde voikerelI is zonder meer
avontuurlijk en kan l'en enorlllt." kick
geven. Daarnaast wordt trouwens ook
nog vaak je grens van verdraagzaamheid
naar je me,!epas,aglers aangesproken.
En wat te denken \'an omheringen als in
een tentje sl<lpt'n en geen stromend warer
voorhanden hebben? Andert'n zoeken

nog meer uitdaging, nog meer risico. nog
meer gevaar. Ook daarin voorzien de
reisbureaus tegenwoordig: wildwater-
varen in gevaarlijke rivierrn, rotsen
heklimmen in onhegaanbare gehieden,
een bergtocht maken te paard op
hoogtes waar je als mens niet kunt
komen, Of een eenzame sledetocht in
Alaska . .\laar doe vakantie-
hestemmin~en kennen wel een reëel
risico, ook al roemt men de deskundige
leidin~, Er kan altijd iets mis gJan.

Om c<:hte ~evaar te willen zoeken, moet
de vakantieganger een beetje een
sensatiezoeker zijn, Dat heeft tt' maken
met de persoonlijkheid van iemand en
doet zich in vier dimensies voor. Volgens
de bedenker Zuckcrman zijn dat
achtereen volgens;
Thri/l- lIltd lIdv('tltlire-seekiIlR, het
vcrlangen om aan buitensporten en
andere acrivireiten te doen, waarrnee
clemt."nten van snelheid of gevaar zijn
gemncid.
Experiellce-seeki"K, het zoeken van een
nieuwe ervaring via de geest en de
zinwigen en via een OnCOIH'entionele,
onaangepaste levt."nsstijl. Een vuorbeeld
hiervan is als je een \"Teemde stad wilt
leren kennen, ook al loop je het risico
om te verdwa.kn.
DisillIJi/Jitioll, het verlangen om
bcvrijding te vinden door sociale
\"fijheden, drinken, feestvieren en
wisselingen in seksuele parmers.
Borl'liom sliscepti/Jility, een hekel hehhen
aan herhaling, routinewerk,
voorspelbare \'ervelende of saaie mensen
en rusteloos worden als ,iingen hetzelfde
blijven.

Verschillcnde soorten sensatiezoekers
du,. De huidige vakantiemarkt hiedt
voor elk van hen wat wik Er zijn reizen
waarin je kunt dwalen of vreemde
culturen kunt ontdekken. Er zijn reizen
waarin lt."geJwongen wordt met
vreemden op te trekken, voor sommigl'n
ook een huitengewoon 'enge' ervarin~.
En cr zijn in toenemcnde mate tochten
voor dt."eerste categorie, de thril/- lIlId
,ldl'elltllreseekillg. Eigenlijk mod je voor
je7.elf weten of je een sensafiooeker
bent. \Vant je moet soms echt afzien en
angsten overwinnen om een kick te
bereiken. r>.1Jardan vind je ook wat je
zoekt: et."nple7.ierige opwinding volgens
Zuckerman, En hoewel er hij die
aetiviteitl'n wel angst om de hoek kan
komen kijken, denkt hij niet dat dat ht't
doel van de vakantie is; 'liet is hun
ongeneeslijk optimisme dat maakt dat de
riskante onderneming ht."nmeer plel.ier
dan pijn 7,al hczor~cn',

,~IISal1f/eI'ii'l is psycholoog 1'/1
cOlJlllllfllicûtieûdl'isl'lIr. Ze is
gepromoveerd op 'l/I'I toon vûn de
Angst' en is lIlItellr /'ûll 'De Kick'
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Tann}' Dohhelaar

vrees dat het gebied nu vol met colablikjes ligt."
..,k hoef niet met eigen ogcn re zien hoe andere landen er
uit zien. Ik lees mijn kranten, kijk televisie. Zo krijg ik in-
formatie genoeg. Natuurlijk, mensen hebben altijd ge-
reisd, gaan op zoek na.1t iets dat ze nodig hebben of dat ze
willen weten. Daar heb ik niets op tegen, ''''aar dat is iets
anders dan voor veertien dagen naar Thailand vliegen om-
dat je in de zon wilt liggen."

Ooit sloeg Marjan SJooter (44) uit geldgebrek een jaartje
haar vakantie over. Inmiddels is ze een bewuste thuisblij-
ver dic al vijftien jaar niet meer op vakantie is geweest.
V6ór die tijd ging ze ieder jaar een paar weken naar
rrankrijk, Spanje of Joegoslavië, "Eerlijk gezegd maakten
die vakanties weinig indruk. Ik vond het wel leuk, maat
als ik \veer aan het werk ging, dacht ik na twee dagen al;
'Het lijkt alsof ik helemaal niet hen weggeweest!',"
Nu geeft ze haar vakantiegeld liever uit aan zaken die
meer indruk maken, "Zo heb ik een paar jaar geleden op
een middag een ballonvaart gemaakt. Zo'n zweeftocht
door de lucht is ecn gewèldige ervaring, ik denk er nog ie-
dere week aan. Veel vaker dan aan mijn vakanties,"
Sinds twee jaar heeft Marjan als magnetiseur een kleine
praktijk aan huis. Daarnaast werkt ze drie middagen per
week als alfa-hulp in de thuiszorg. Ze woont alleen in een
flat in Voorschoten, een kleine, groene gemeente in het
midden van de Randstad. Een rijke gemeente ook, aldus Als je
iedere dag leuke dingen doet,

heb je geen vakantie nodig
:\1arjan. "Vier keer per jaar met vakantie gaan is hier echt
geen uitzondering. Mensen in de buurt denken vaak dat ik
uit geldgebrek niet met vabntie ga. Ze vinden me een
beetje zielig. Maar als ze van mijn peperdure b.lllonvaan
horen, snappt'n ze er niets meer van."
Vakantievierders zijn vaak weken van tevoren al druk,
i\.Iet de planning van hun rcis, het inpakken, tenten lenen
en het În goede handen achterlaten van hun huis en de
huisdieren. "En dan moeten ze ook nog om vier uur 's
nachts op Schiphol zijn, Daar word je toch doodmoe
van?", zegt Marjan. "Die moeite is het mij allemaal niet
waard,"

t\hrjan werkt zo'n vier tot zes uur per dag. "Daardoor
raak ik nooit zó gestresst dat ik er eens nodig tussenuit
moet. Als je iedere dag leuke dingen doet, heb ie geen va-
kantie nodig. Ik heb iedere dag de tijd om op mijn balkon
in de zon te zinen en te wandelen." Van haar vakantiegeld
heeft ze een keer een sponfiets gekocht, waarmee ze haar
posr binnen een straal van dertig kilometer zelf rond-
brengt. "Ik probeer steeds een andere route te nemen, Zo
kom je op plekken waar je nooit bent geweest. Dat zijn
kleinc ontdekkIngsreisjes in de huUft."
Ze vindt het gênant om vakantie te vieren in een arm land.
"Als ik daar met mijn fototoestel en al mijn luxe op een
terrasje zat, dacht ik: "Ik stoor, ik hoor hier niet thuis',"
Dat 7.elfdegevoel kreeg ze in de Do!emieten: "Daar was
het zó mooi, zó woest, dat ik dacht: hier mogen geen men-
sen komen, daarvoor is het hier veel re mooi. fl.Iaar ik
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Er wa~ e~n forum en het ~in~ o\'er
reizen en sehrii\'en. \\i':u.rom ~chrij\'ers
rei~den, was de vraag om cr even in te
komen, en ik had opeens zin het
dcfinili~ve antwoord Ie ~e\en. Niet d;u
hel een vhlChr i~, wal
s(hoolkrantenredact~url:n graag willen
horen, of een hang naar het exotische,
waarvan medewerksters vall
dam~~hladen hij voorbaat zijn
o\'enuigd, of dat de sl'hrii\'er al reizend
zichlClf en nieuwe personages wil
lCgenkomen, het all\woord dat de
mee~te sehrij\'CfS zichzelf geven, nee, ik
wilde het definitieve anlwoord geven,
welk definitief amwoord dan ook,
Zo'n snon zin die popsto:rren graag
leggen op de vra;lg waarom ze de
wereld \'an de rock'n'rollziin
binnengq~aan, 'Om bij de meisie~ in de
smaak IC vallen' bij\'oorbeeld, maar
J.lll een andere.
'Omdat de mogelijkheid bestaat', zei
ik, en ik gdoof dat ik er no!!:al
triomfanleliik bii keek.
'Ja ... :' zei de \'oorzilter, half vr,lgend,
half aanmoedigend.
'Om te reizen', vervolgde ik. Het hele
forum keek me nu half Hagend aan.
Had ik echt gCl-egd dat ik reisde omdat
de mogelijkheid be~lOnd om te reizen?
\Va~ dat niel wat weinig?
Ja. dat was heel weinig. Het was een
klein antwonrd, maar hel was
tenminsle een definilicf antwoord. En
terwijl hel forum verder praatte OH:r
allerlei andere redenen om fe rei7_en, die
allemaal heel imere~s;lnt waren, ging ik
opeens heel erg uit het raam kijken en
kreeg ik steeds meer zin op op reis te
gaan.
'En omdat ik vaak 7O'n 7in heh'.
imerrumpeerde ik.
'Ja ... ?' zei de \'oorziuer.
'In rei7_en'.zei ik.

Gelukkig sloeg het forum daarn;l een
wat imekdotischer richting in. \Vat de
lll()oi~te r~is was gewee~t bii\'oorhecld.
Ook bij die Haag had ik zin in een
dcfinilief antwoord en ik be~I(Jot w
\'ertellen over een middag in Dresden
1I0g niet w hmg geleden. Hel wa~ "lo'n
fris~e, opgeruimde herf~ldag waarop de
zon drie \'an de vier minuten verschijnt.
Zo'n dag die naar vrediglll'id ruikl en

naar klein plezier. Ik had in het
museum een \ehiner~ndejan van Eyek,
een prachtige Vermeer, een
indrukwekkende Cranach en \'eel
meestl'rwcrken van Ono Dix gezien, ik
was o\'erdonderd op een nog net
draaglijke manier, ik h;1(1 een hllnfd
waarmee ik even moesl ga,1ll 7jtten.
Dat kon gord in Dre~den. want
tegenover de kathedraal en de opera,
iets boven de zogenaamde
Terrassenufer van de Elhe, was een
klein parkje met tafel~. ~toelen en twer
kiosken. Bii de ene kiosk hadden 7_e
Radeberger I'ilsner, dat hecllckker is.
en bij de andere wa~ Nürnbcrger
Bralwurst te koop, en dm i~ dl.'
lekkerste worSI \'an heel Duit~Lmd.
Kleine witte wnrsties 7_iinhet, die
kruidig sm,lken en tot bijna
zwartwordens we worden gegrild. In
een ~otJrlleHedenheid die bngzaam
maar zeker groeide naarmate ik, onk
langzaam maar 7_eker,meer w(lr~ljes en
bier lOt mij nam, heb ik daar vele uren
~ezeten in die 70n die sleeds niet eehl
wegging, in die slad die me steeds beter
ging hevallen. Tot de opperste
tevredenheid erop volgde.

',\la,lf" "lei de \'oor7ilter loen, want ik
zal nog ~teeds in een forum, 'daarvoor
hoef je toch niet op r(is te gaan, om dal
SOOrt gevoelens te belen.n:'
Ik moe~t hem tegenspreken. Die wtale
tevredendheid, die gelukzalige toestand
\'an hel gemoed, overkoml mij alleen
op relS.
\'Vaarom:
Ik weet hetlliel. J\.lisschien omdat hel
een preuig idee is plezier mee van huis
Ie kunnen nemen. hel in den vreemde Ie
kunnen bten groeien, en LO het
kusmopolilisehe gevodle krijgen
overal up je gcmak te 7_iin.
'.\bar wat was nu echt uw mooisle
rei~?' hield de gespreksleider aan. Tuen
heh ik een ander definilief ,mtwoord
"erzonnen.

Uit: 'Ll've het toerisme! Vroliikr
n.isvcrhalcn' door Rik Za,lL Uitgeverij
Lj. Vl'en, Amsterdamli\nrwerpcn.
Prijs: f 17,90.



Vakantie in
Nederland opnieuw
duurder
Vakantie vieren in eigen land wordt opnieuw duurder. Vakan-
tiereizen llaaf landen die leer in trek zijn, worden daarentegen
got"dkopcr.
;-.Jaar I'ortugal zijn dit zomerseizoen de rarievl.'n bijna 14 pro-
cent lager d.ln vorig jaar. Spanje is 4,6 proçenr goedkoper.
Daar staat tegenover dat vliegvakanties naar het nabije oosten
duurder zijn geworden (bijna 9 procent). Rózcn naaf Afrika,
r\1.ië en Amerika blijft evcn duur als vorig jaar. De kosten VJn
V:J.kantic in l\'cdcrland waren vorig jaar al fors gestegen (10
procent). Dit ja3T wordt de prijs ,'ao een Nederland,,!" ,K(OIl1-

modatic via een touroperator nog weer eens (, procent duur-
der. Dit blijkt uit een gi-ecrcll gepubliceerd onderwek van het
Centraal bureau voor de statistiek (CBS), gebaseerd op de
prijzenc die touroperators in hun reisgidsen vermelden. Ver-
der blijkt dat april een l;oeJe maand is om te reizen, omdal
dan Je prijl_en het sterkst dalen (min 4 procent)_ De prijzen
van de andere maal1dt"n buiten het hoopeizoen dalen gemid-
deld met 1,7 procent. In het hoogseizoen stijgt het prijsniveau
van juli met een procent, terwijl de prijzen in augustus onvcr-
anderd hlijven. (Uit: Trouw)

In~eloMen mededeling

Lieverpraten dan
snijden

"Er is niks magisch aan hypnose, behalve dat de patiënt
zelf deelnemer wordt aan zijn behandeling.'
Dat zegt Dries Fortuin. Hij was bijna chirurg, maar vond
snijden in mensen te gewelddadig. Met hypnose hielp
hij kankerpatienten om prettiger te leven en te sterven.
In ONKRUID vertelt hij hoe dat werkt.

In ONKRUID staan trouwens nog veel meer boeiende
artikelen over alternatieve benaderingen van
gezondheid en geneeswijzen_
Net als over meditatie, natuurlijke voeding. spiritualiteit
en heilzame plantjes, om maar eens wat te noemen,

Hoofd in de wolken. voeten op het gras. dat is ONKRUID.

Het enige blad dat net zo nieuwsgierig is naar New Age
als jij. En net zo kritisch .

................. ~~~ .
BON om uit te knippen en op te sturen of te faxen naar:
ONKRUID. West 32, 1633 Je Avenhom,
fax 02294 - 2315, telefoon: 02294 - 2800.

Jt flJel ik wil wel eens even zien wat het grootste
a I New Age-blad van Nederland en Belgie me

te bieden heeft_

':J Ik neem een half jaar proefabonnement voor f 15.- of
300 Bfr.

':J Doe mij maar lekker meteen een jaar-abonnement voor
f 35.50 of 680 Sfr. En ik krijg meteen een fascinerende
vier-kleuren-astrologie-poster thuis.

Naam

Adres

,!W I:. oonp aats

IIU~IA);JSTzomer 1994 41



Het i

HU.\IA:-'lSTzomer 1994 42



Zcventwinrig Jaar kOllll'n ze al op deze camping. ArlJle en
Piet Hoogcndorp en hun zeventien leden tellende kroost en
kieIllkroost hebben op De Fransche Kamp in Bussum alles
ge\'onden \"'at hun hartje begeert. In de grote stacaravan
midden op de Bussumse hei is het bclMaglijk wegzakken in
de roze kussens, en er komt stceds weer \\/at lekkers op ta-
fel. Kinderen en kleinkinderen wippen. niet gdlinderd
door de motregen. in en uit. Het is een luid gekakel: de di-
verse familieleden doen spelletjes. I'-emoeien zich mer h('t
gesprek. nemen elkaar op de hak of gaan hun eigen gang.
"Ik vind het juist lekker. dat lawaai". zegt Anne (57}. "Ik
hou van mensen 0111 me heen." \Vat dat bctreft zit zc op De
Fransche Kamp goed. Sinds deze 'achtertuin van Amster-
dam' in 1932 nwt subsidie van de gemeente Amsterdam
werd opgCzt't om de arbeiders nit de driehoog-achterwo-
ninkjes \\'at zonlicht en boslucht te bezorgen. komen hier
jaarlijks op 1 april bijna vijftienhond('rd mensen hun honk
voor hel zomerseizoen opslaan. Dat gebeurt letterlijk: met

veret'nue krachten worden de vastwandige renthuisjes elk
jaar opgehouwd, om in oktober ten behoeve van het her-
stel van flora en fauna wel.'r te worden afgebroken. "Je
bent elke keer met zijn allen een wCl.'kl.'nd hard aan het
werk", zegt Piet (60), Jordanees en voormalig machine-
bankwerker. "Iedere hand helpt mee. De gep('nsioneerden
cn J.fgekeurdcll krijgen hulp van de rest. En daarna duik je
met zijn allen verkleumd de kantine in. Dat is een heel ami-
cale sfeer."

Arllle en Piet zijn dit ja.lr voor het eerst overgeschakeld op
een caravan. "\VeI eWIl wennen, we hl.'bben ineens elektri-
citeit. "
DI.'camping - waar een groep k.llllpeerders enkele jaren ge-
leden zelf het hefr in h.mden nam - is voor Anne en Piet een
soon rhuish.wen geworden. "\X'e hebbl.'ll hier veel vTlen-
den gemaakt, het is een hechte groep. Ze komen hier elk
jaar terug en hUil kinderen komen ook weer terug", zegt

~ewoonaltijd feest
op de camping

Anne. "~let z'n allen organiseren wc van alles: maandag
kaanen, dinsdag biljarten, donderdag sjoelen. Zelf zit ik lil
de klaverjascollllllissie. Om dl.' haverklap wordt cr een ver-
kleedpartij of toernooi op touw gezet. Of wc g,lan er op
uit. fietsen. visst'n of vliegeren op de hei. Het is gewoon al-
tijd fet'st hier."
Ook Piet. die zich thUIS meestal verre houdt van sociaal ge-
doe en ziin tijd v()ornameliik besteedt ,un het oppassen op
dl.' kle1l1kinderen, bloeit op de camping op. "Hii wordt
hicr heel anders", verzucht een ZOOIl. "\X'e verwachten dat
hij met de kleintjcs zal optrekken. maar opa is ved te druk
met commissie zus l'n cluh zo. ~Iij is de hele tijd op pad."
Hehodte om naar het het buitenland te gaan hebben ze
niet. geen van allen. "Ze vragen me wcleens. heh je geen
zin om eens iets anders te doen met vakantie, dit is steeds
hetzelfde". zegt Anne. ".\taar nee, hoor. Ik zie hier elk jaar
weer nieuwe dingen. Ik zie struiken groeien, de konijntjes
groter worden. En de hel is prachtig. :\loet je kijken wat
een mooie den ik hier heb, hij heeft weer nieuwe topjes! De
natuur hier is altiid anders, je r,lakt er nooit op uitgeke-
ken. "
"En als ik hier met mooi weer met miin kleinkind op
schoot bij 't zwem had je zit en ik kiik uit op m'n eigen
Spaanse boulevardje. dan denk ik 'ik ben eigenliik zo'n ge-
lukkig mens'. Geluk en gezelligheid moet je zelf maken."

Jansen Schüttdndreicr
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In de jaren '70 was het voor elke
weldenkende en zich links noemende

burger absoluut uit den boze om op
vakantie te gaan naar Griekenland.

Daar heersten toen de kolonels. Die zijn
allang weer verdwenen en de Griekse

eilanden worden sindsdien overstroomd
door hordes toeristen. In deze tijd zijn

politieke kwesties of
men senrechtsch endingen

nauwelijks meer een reden
om niet naar een land op

vakantie te gaan. Zo speelt in
Indonesië bijvoorbeeld de

kwestie Oost-
Timor. maar

het was de
afgelopen twee jaar één

van de meest geliefde vakantielanden.
De discussie over wat ethisch

verantwoord is als het gaat om vakantie
en reizen draait tegenwoordig niet

zozeer om politieke zaken alswel om de
ecologische en milieu-effecten van het

toerisme. En steeds meer om de
ontwrichtende effecten die het toerisme

voor de lokale bevolking heeft.
Duurzaam toerisme heet het

hedendaagse antwoord op het
oprukkende massatoerisme. Maar
bestaat er wel zoiets als schoon en

eerlijk reizen?

Het toenemende verl,
naar schoon en eerlijk

door Mirre Bots
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gen
•~Izen

Het is met vakantie net als met auto's.
I~eidc zijn een produkt van deze tijd en
niet meer weg Ie denken. Voor hoeveel
problemen ze ons ook stellen en hoeveel
schadelijke effecten ze ook hl.'hhcn voor
mens, natuur en milieu, we zullen cr nier
nJ maar afstand van doen. Daarvoor zijn
het tc zeer verwon'en zaken waaf we
recht op menen te hebben. En waaT we
ook niet meer zonder denken te kunnen.
We gaan op vakantie voor ons plezier,
onze ontspanning en rust; of om onze ho-
rizon te verruimen. Maar niet om onszelf
tc veel kritische vragen TC stellen. En het
liefst willen wc ook niet te veel door an-
deren aan onze kop worden gezeurd dat
onze vakantie de gastlanden niet altijd
ten goede komt. Bijvoorbeeld omdat de
toeristen een enorme berg afval achterla-
ten of umdat door het massale toerisme
het ecologisch evenwicht wordt ver-
stoord.
Dat maakt de discussie over wat nu wel

of niet wenselijk is waarschijnlijk ook zo
1l10ei7~lam. \X/ant bij iets dat zo met ple-
zier en ontspanning wordt geassocieerd,
willen we liever niet te veel vraagtekens
zettrn.

Ton van Egmond, docent aan de Hoge-
school voor Toerisme en Verkeer in Bre-
d'l en auteur van diversr kritische hoeken
OH"r het toerisme, heeft ook de ervaring
dat de vraag of men wegens de toestand
van de memenrechten niet naar een be-
paald land op ~'ak.lntie te gaan, anno
1994 aboluut niet ledt. ~Het toerisme is
wat dat betreft toch een tamelijk cynische
aangelegenheid, vrees ik. Toeristen hou-
den vaak alleen maar rekening met hun
ógen belang. Zo gauw als het voor hen in
een land veilig is, gaan ze erheen. En dat
dit voor de bevolking ter plekke soms
niet het geval is, deen de meesten eigen-
lijk niet." De enige uit7.0ndering hierop
was Zuid-Afrika, dat vanwege z'n Apart-
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Vanuit ecologisch oogpunt kun je beter de
trein naar een Spaans strand nemen dan het
vliegtuig naar een Derde- Wereldland om
daar van de ongerepte natuur te genieten

tutie. ,\Iaar ook het stijgen van de prijzen
van de eerHe lcvembehoeiten, zodat deze
voor de lokale bevolking bijna niet meer
te b('[alen 7-Îjnen het s,haars worden van
de natuurlijke hulpbronnen vormen ar.
gumenten tegen het ma<;sale Derde \Xle_
reldtoerisme, Zo heeft de loble hl'vol-
king soms amper water om zich te wa,-
,en, terwijl de toeristen overvloedig dou.
chen en b'lantje, trekken in het zwembad
bij hun hotel.

Ho<:wel veel van dez<:argumenten zonder
meer kloppen, ligt de zaak wlg<:ns Ton
van Egmond toch iets genuanl.eerder en
,omplexer dan de fervente tegenstanders
ons willen doen geloven. ttZo zijn niet al-
leen in .\texiw, Thailand en de Filippij-
nen mensen van hun grondgebied wej4';e-
bulldozerd, omdat er grote toeristische
projecten of hotels neergezet werden,
Ook in Europese landen zijn loble vis-
sers voor her toerisme van hun stranden
verdreven. En ook hier ziln traditionele

samenlevingsvormen of dorpen hinnen
leer kone tijd door hl'! toerisme overval-
len en totaal op hun kop genOt, Dat is niet
alleen voorbehouden aan de Derde \X'e-
reld. "
Hij vindt ook dat de schuld te makkelijk
bij het massatoai,t1Ie wordt gelegd als de
verclOr7_aker van alle kwalijke effe((l'n
van het toerio;nlC, "Als iedereen nu klein-
schalig op vakantie zou g:}Jn, 10U de
ramp echt niet meer te overzien zijn.
\X'ant dan is niets in Ut' wereld meer vei-
lig. Het voordeel van het massatoerisme
is dat het sterk op één plek geconcen-
treerd is waardoor het minder schade aan
de lokale cultuur en economie toebrengt
dan Wall1lCer het kleinschalig verspreid
over het hele gehied zou plaatsvinden.
Bovendien zijn door die sterke concentra-
tie de schadelijke effecten van het toeris-
me makkelijker te beheersen. N"eClllhij-
voorbeeld hel grote tot'ris[enoord Can-
cun in .\-Iexico, dat een miljoen bezoekers
per jaar trekt, I lier wordt {'en enorme

.,
";".-~

heiJsrq;ime massaal in de h;m was ge-
daan. Ihar kon men met goed fatsoen
ah'iOluut niet heell. Nu - na de vrije \"Cr-
kiezingeIl - wordt het land miss,hien een
aanrrekkelijk oord voor toeristen.

De enige die zichzelf de afgelopen laren
consequent kritische vragen stelden over
het toerisme waren rkrde-\X'ereld Orga-
nisaties. \'(Iel hadJl'1l zij meestal de nri-
ging om erg eenzijdig te zijn, Vol~ens hen
was toerisme naar de Derde \'{'ereld een
kwalijke zaak en kon eigenlijk helemaal
nier. :-:et zoals de grote touroperators en
reisorganisaties altijd alleen maar de
voordelen van het toerisme roemen, heb-
hen deze organisaties altijd hun tegenar-
gunll'nten paraat.
De belangrijkste zijn dat Je deviezen gro-
tendeels naar de westerse landen en tou-
roperators {Crug\'loeien, dat er ten gunste
van de toeristische sector geld wordt ont-
trokken aan de andere sectoren van de
economie die gericht zijn op de basisbe-
hoeften van de lokale Ixvolking. En dat
toerisme nogal eens tot een ontregding
van de traditionele samenleving leidt, tot
een uitverkoop van nationale cultuur-
s,hatten en tot een toename van de socia-
le tegenstellingen,
Hij dat laatste argumem tegen het toeris-
me wees men naar het ontstaan van krot-
tenwijken in de nabijheid van toeristische
centra en ongewenste hijverschijnselen
als bedelen, kleine criminaliteit en prosti-

Duurzaam toerisme
brengt zo min

mogelijk schade toe
aan het land en het
milieu, en verstoort
zo min mogelijk de

sociale structuur
van de plaatselijke

bevolking

Bij de foto:
Toeriste omringd

door verkopers op
strand op Bali
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je met een gewone georganiseerde reis
mn'gaat", vult Grada Hellman, mcdeo-
prichter van Xlulratuli TraveI, aan.
"Mensen gevt'n dat vaak ook als reden
aan als ze hij ons hoeken: ze houden niet
van luie strandvakanties of allrrn de he-
krnde meristische attractics hezocken,
maar willen echt iers VJn her land zien.
Op eigen houtje lukt dit echrer nier zo ge-
makkelijk. De manier wJarop wij dit
doen, spreekt hen aan. Zo zullen wij ook
nooit voor een pJar uur een dorpje aan-
doen, ZOJls je vaak ziet met een toerbus
die nmr twee uur wordt uitgeladen
waarna iederl'en cr ronds1ruim en weer
snel is vertrokken, \X'ij hlij\'{"ncr op z'n
minst één of twee n,lchren slapen, En ook
door het gebruik van een lokale reislt:ider
kan er meer comact met de hewoners
omstaan. "
Multatuli Travel heeft hewu,r geen ec()-
stempel op haM reizen ga.et. "\X'am", lO

zegt frttk ten l-lroeke, "wij stellen de
mens meer centraal dan het milieu. AI
lullen we tijdens de reis natuurlijk prohe-
ren om zo v'riendcJijk mogelijk te zijn
voor hct milieu en zo min mogelijk afval
achter te laten." Zo is vliegen voor hen
nooit eetl pont van discus,ie gewee,t,
want uiteraard zullen dt'genen die op het
gebied van het milieu nog ruomser willen
zijn dan de paus, zelf wel met dit argu-
ment komen aanzetten. f"reekren Brueke:
"Ikhalve veel enthousiaste reacties krijg
je indt'rdaad van twee kanten kritiek.
Voor de een gaat wat wij doen veel te ver,

u"rwijl hl.t voor de ander weer niet vcr ge-
noeg gaat, En bij dat laatste hoort zeker
het per vliegtuig reiz.en, Wij vinden het
echter niet reëel om mensen in dele tijd te
zeggen dat zr niet mogen gJan v'liegen.
Ze gaan toch, want ze laten lich d.1t niet
dicteren. Daarnaast nrrmr het zakelijk
vliegverkeer veel mn'r vluchthewegingen
voor z'n rekening, met name voor korte
afstanden binnen Europ,l. Zo gaat cr op
Schiphol alleen ,11 IS keer per dag een
vlucht tlaar I'arijs. Wij zijn wel voorstan-
der van een veel bewuster gehruik van ki-
lometer" m,lar dan over de gehele linie.
:'-Jielalleen voor de toerist."

Grada lIellnun: "Xlcnsen gaan in grote
getale op reis, laat ze dan op een zo ver-
'llltwoord mogelijke nunier gaan. D,lar
hebhen wc een aantal uitgangspunten
voor bedacht. Of wc die altijd even gord
in de prakTijk kunnen brengen, zullen we
nog moeten ht'wijzen. ,\Iaar Wt.'streven
het wel na. [n Kenya is ons dat bijvoor-
heeld niet gelukt, en we hehhl'1I die reis
dan ook voorlopig laten ren"allen."
Het eerste begin is iJl ieder geval gemaakt
door Multatuli TrJv'e!. Ook in de vorm
van l'en pra.:htig uitgegeven hrochure.
Behal\"edat die veel deugdelijke informa-
tie gl'dt, waardoor ze heel anders oogt
dan de geliktt, vakantiefolders, straalt de
brochure ook veel plezier uit. Je krijgt
echt zin om zo'n reis te gaan maken. En
dat is volgrll> Freek ten I-Iroekeprecies de
bedoeling. "Wc willen geen morali,tisch

vingertje heffen en ons tegen anderen af-
zetten, maar aangeven hoc het wél kan.
Het i, één v'an Je manieren - niet de zalig-
makende manier die allt.' problemen dil.'
er ,IJn hel toerisme zitten, ineens oplost.
Zo hehben we ook geen punt gemaakt
van politieke of men,enrechtkwesties,
want als je dat doet kun je nog maar naar
weinig landen. Zelfs Engeland komt er in
het rapport van Amnesty International
slecht vanaf als het om mensenrechten
gaat. "

Ton van Egmond staat sympathiek tegen-
orer het initiatief van 1IultJiruii Travcl
en hij gelooft ook zeker dat cr een markt
\'oor is, al zal het volgens hem wel een
marginale zaak blijven, "Het zal niet
worden overgenomen door de grote reis-
organisaties, want dele hebben heel an-
dere belangen. Die willen toch vooral
goedkope Jccomodaties hieden en her-
kenbare, dus westerse reisleiders. '\{aar
er is een groeiende groep veelal milieube-
wuste consumenten die hier belangstel-
ling voor lal hebhen, ,\leestal zijn ze
hoog opgeleid en hebben al veel verre rei-
zen gemaakt. Voor hen is de discussie
over wat hUIl vakantie v'oor anderen he-
tekent erg anueel. Zij zullen het een uit-
komst vinden dat ze nu een reis kunnen
maken die niet alleen hun eigen genOl'gt.'n
dient, maar die ook ten goeue komt aan
de hevolking van de door hen hezochte
landen." En zo kan, wit.'wil in 1994 met
een schoon geweren op vakantie. •
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Frans van den Heuvel (43) volgt al tien jaar lang teken- en
schildercursussen in hetzelfde dorpje in het rranse depar-
tement l.a Dróme. In de herfst gaat hij weer. Hij verheugt
zich nu al op het licht en dt: kleuren. "De cypressen zullen
weer knalgeel zijn, geweldig." Van den Heuvel vindt het
prettig om op vakantie met gelijkgesremden met kunsr he-
zig te zijn. "Die saamhorigheid, hl'. En de omgeving is
prachtig; deels bergachtig, maar cr zijn ook vlakke, rustige
stukken. "

Om negen llur krijgen de cursisten ontbijt. Van tien tot
twaalf en van twee tot vier gaan ze tekenen en schilderen -
meestal huiten, bij slecht weer binnen. De rest van de Jag
wordt volgens Frans vooral besteed aan eten. (Lachend);
"Heerlijk, 's middags een vijfgangendiner, 's avonds weer
met een fles wijn erbij. Dat is bijna het leukste van het hele
verhaal. Je hebt het verschrikkelijk gezellig met z'n allen.
Er gaan dan ook veel alleenstaanden mee, soms mensen
die al een paar jaar niet meer op vakantie durfden.'"

Tekenen is meer dan een hobby voor Frans. Hii verdiende
zijn brood als tekenleraar op een scholengemeenschap in
zijn woonplaats \X'ijchen. Totdat hij 's nachts een keer in
een sloot stapte en zijn nek brak. Sinds die tijd zit hij in een
rolstoel. Met behulp van een speciaal yoor hem vervaar-
digd appara:ttje kan hij zijn rechterhand stil genoeg hou-
den om re schilderen. Dat gaat goed. Zo goed zelfs, dar hij
een jaar of vijf gdt:den besloot om zich als zelfstandig kun-
stenaar te vestigen.

Hij wijst op een schilderij van een dikke VTOUW. "Dat is
'\1artine Ic Grand, zij heeft een wmkeltje in het dorp. Aan
het einde van de cursus is er altijd een expositie in her
dorpshuis. Toen de dorpshewoners er lucht van kregen Jat
Manine was geschilderd, kwamen ze in grote drommen
kijken. De burgemeester hield een toespraakje en zei dat
wij zo'n prettig slag toeristen waren. Andere toeristen heh-
ben nogal eens een air alsof het hele dorp van hun is, zie je.
En wij zitten gewoon rustig te tekenen."

Op vakantie experimenteer
ik veel meer met schilderen

"Zie je dat schilderij daar? In Frankrijk geschildertJ. Hel is
een impressie van de dinsdagavonddans van de cursisten.
Dat werk betekende voor mij echt een doorbraak. Van na-
ture ben ik een nogal precieze, exac[(' schilder. Ik maak
veel portretten, en die moeten lijken, hè. Maar ik zat eigen-
lijk te vast in die aanpak. Bij dit schilderij hanteerde ik
voor het eerst een lossere stij1. Pas toen ik die vrijheid had,
durfde ik het als zelfstandig kunstenaar aan."
Het plezier, de gezdligheid, de omgeving, het lekkere eten,
allemaal redenen waarom hans steeds weer meegaat.
'\-Iaar leert hij als professional nog wel wat op zo'n cursus?
"Jawel. Op vakantie experimenteer ik veel meer. En als ik
vastloop, roep ik de docent erhij. Je kunt ook veel leren
door naar .1Odcren te kijken. VOTJgjaar ging er een oudere
man m{'e. Hij schilderde de lucht, de bergen, de huizen en
de cypressen zo.lls hij ze zag. ,\har gaandeweg maakte hij
het doek steeds abstracter, zodat er op het laatst alleen nog
maar een spel van kleuren en vlakken over was. Dat vond
ik zo verbluffend knap! Daar leer ik zelf weer van."

J\larjan Slob
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Sprong in het duister
Wat is het ergste dat u

ooit op vakantie is
overkomen?

Stuur ons uw mooiste
anekdote over uw grootste
vakantieleed. Dat was de
oproep die de redactie in
de laatste twee nummers
van de Humanist deed.
Helaas, slechts een

handvol lezers reageerde.
de meesten in veel meer
woorden dan de vereiste

ISO. Toch
op deze pagina enig waar
gebeurd vakantieleed, met

zelfs één positieve
ervaring. Heel veel dank

aan alle inzenders!

Bekijk het ook
eens van een
alldere kallt

~s

Twel'maandclijks
tijdschrift over k~erpunten
in l\h:ns en Cultuur

Nu in de winkel met:

*jr Allerd Slikker over:
Milieu in perspectief

*De paranormale kermis

*-De vrouwen haar
natuur

*Verhorgen patronen in
relaties

Ldop:
In hel juniljulinummer
een genereus cadcuu-
aanhod voor nieuwe

abonnees!

HlJMA:\IST mmer 1S'S'4 H

Excursie naar Je Sah,Ha; rit
op een dromedaris; het
opkomen van de zun; &l<lfna
terug naar Sousse met de hus.
Onyer!!.etelijk! Maar het
weer slaat om ..
Regen en wind. De weg naar
Karouan. Normaal1cidcnJ
door ecn droge
rivierbedding. J'\u: rrn
schuimendr kolkendc
watermassa.
De chauffcut llabih rn de
rei,!rider Ali kiezen voor
doorrijden. Het water klotst
tcgen bumper en 7.ijkantcn
van dl.' hus. Wr 7.akken weg.
Scheef. Gegil. Paniek. Habih
opent het raampje \'an de
cabine. ,X/I.'zinen muurvast.
Ali zegt: ~Nu panic. Alles
komt goed." Het wordt
donker. Stilte. Je voelt dl"
doodsangst.
Jongens van de overkant
waden door het kolkende
water, llabib schreeuwt orn
politie. Eindrlijk. Agenten
ploegen door het schuimcnde
water. Dl" bus moet keg.
Daar nadert een
vorkheftruck. De eersten
moeten door het raampje, via
de voorband van de truck in
de cabine klimmen. Er
kunnen er maar et."npaar in.
Dat duurt tl'lang. Een man
van 72 stort in het water.
Kopje onder. Iedereen
schreeuwt. De m;ln heeft een
shock. Eindelijk een
hrandweerauto. Een sOOrt
veewagt."n met een laadbak,
waarom een primitief
hekwerk, [n de bak
graatdunne Tunesische
jongens. Zij moeten om;
oudere en zwaardt."re mensen
naar hon'n hijsen. Dl"
agenten tillcn ons op dl"
schoudt."rs de hus uit en
sjouwen ons TIaar de wagen,
Als wc::maar niet horizuntaal
thuis komen, denk ik in
paniek,
[l,lar is mijn man. Ook
opgehesen, Hij toont me een
in angst afgerukt epaulet van
een uniform, Het is nog
steeds noodweer als wc weer
onderweg 7.ijn. Een armoedig
hospitaaltje. :\lisschien een

kop thee? Een kop soep?
Nee ... er is niets. Allern ecn
hOuTskookuurtje voor je
handen, En vecllijsten die
ingevuld moeten worden. Na
uren: VetVOl'r per ambulance
naar een cafetaria. [n
groepjes. De lllan mrt shock
in bruine pij. Einddijk iets
heets om te drinken. Een
vrouw valt flauw,
Burgemeester en hogt." pief
van het gouwrnement
informeren naar hoc en
waarom. Habib en Ali
moeten hUll papil'ren
afgeven. Ze hebben met 50
menst."nlcvens gespedd. D,H
is niet niks. Passagiers
verdedigen hen in hun heste
Frans. Toch hekwame, hl'c1
aardig mensen, ja? Alleen
hun keu7e was niet de juiste.
.\-Iaar gocd geprobeerd,
Iedereen wilde op tijd thuis
zijn met dit wet."r.Uiteindeliik
krijgen Habih en Ali hun
papieren weer terug. "Iet
trarwn in hun ogen, Ze
houden hun baan. Iedereen is
erg opgelucht. Er wordt
geklapt.
Terug in hrt hotel praten wc
de hde dag praten om de
angsten kwijt te rakt."t1.Op de
Tunesische televisie wordt
het ongeluk vermeld.

Trees Leuenmeyer-Sehoulen
(Alkmaar)

Lifters
\X'ij kampeerden bij Anduze
aan de Gardon aan de rand
van de Cevcnnen. :\lcr de
volgepakte Somerset waren
wc daar gekomen. Op een
ochtend reed ik alleen naar
St.Jean-du.Gard om iemand
op tt."zoekr!\. Er stonden
twee mannen aan de weg,
lwidtn met een hroekspiip
omhoog om de duim kracht
bij te 7.eurn, zoals
vrouwelijke Iiflers wel doen.
Ik vond dat leuk en rum ze
mee met urank-en-
knoflookwalm en al. Ze
wilden naar een prirster, die
een huis had waar ze konden
logeren, Het adres swnd op

een papiertje. Ze vertelden
dat ze uit de ge\'angenis
waren ontslagen en naar ik
begreep, had de een wegens
moord en de ,mder wegen,
een roofoverval grzeten.
Over de stoelleuning
h'lOgend vrorgen ze of ik
geld bij me had en toen werd
het mij onbehaaglijk te
moede. Ik vond na lang
gezut."k hrt tehuis en ze
stapten stommelend uit
zondl'r te bedanken. Ik
vecgde met trillende hand
mijn \"Oorhoofd af.

H. Bongel' (AmsIerdam)

Over de grens
Een spinnetje lit op mijn
tandenborstel. Terwijl ik
ernaar kijk zit het plotseling
in de wasbak. Het is 7-O'n
springspinnetje. In de tent
liep er een nrstig over het
papier van de kaas. Bij de
rand aangekomen zat het
ineens op de jampot, een
handhreedte verder, Het
verdwijnt hier en verschijnt
daar. In de grote, gladde
wasbak kan het niet
ontkomen. [k wil het helpen,
zodat zich nirt herhaalt
hetgeen me in de Jouche<:e1
overkwam.
In de voeten bak lag een
sigarettepeuk. Toen ik dt."
dou<:he aan7ettt." tladdt."rde
het op. Een naehtdindertje
blcek het te 7ijn. Warme
waterdruppels vielen op zijn
po,.'dervlt."ugelrjes. Ik wilde
het laten drogen in Je zon,
maar het werd met hl't water
afgrvocrd.
Nu zal ik ht."tspinnetje
redden. Vourzichtig wrrk ik
het omhoog. Plotseling rs het
er nirt nwer. De kraan lekt.
Ik raak van streek. :\lijn
leven wordt gewogen bij de
doo,i van twee insectt."n.

Jan Hilarius (Castricum)



Verdwaald
in de jungle
Wij zijn met z'n tweeën op
vakantie in Indonesië. Bij
Berastagi, een aardige plaats
in Midden-Sumatra, wilden
we de Sybayak beklimmen.
Twee uur bergop werd ons
gelegd door de
ToaisreninformatÎc en twee
uur bergaf.
Bergop was het stralend
weer. Het pad er naaf roe,
werd, naarmate wc hoger
kwamen. steeds minder
begaanbaar. Een prachtig
uitzicht op her kratermeer.
Toen echter begon het te
regenen en werd de terugweg
door mist en regen aan onze
ogen ontrrokkcn.
Ht."t eerste stuk aan de andere
kant naar beneden, liep via
een soort stenen trap. Daarna
hield deze op en waren wc
verdwaald. Toen zijn wc naar
de bergbeek gelopen, die we
hoorden stromen en besloten
via de7e weg af te dalen,
omdat bij water altijd
mensen wonen,
Als we niet via het water
konden, dan doken we de
jungIt: in, die we glijdend en
glibberend afdaalden, werr
richting waterkant. \'('e
hebben gezwommen,
grklommen en zijn tenslotte
vijf meter in een waterval
naar beneden gesprongen om
maar uit de jungle te komen.
We wisten van geen tijd meer
(allrs onderweg verloren),
m,lar wilden cr in ieder geval
voor het donker uit zijn. Nog
net voor het donker,
bereikten we de bewoonde
wercld, ont\"c1d cn bebloed,
maar zielsgelukkig.
r..toraal; Ga nooit in een
vreemd land, wnder
betrouwbare gids of kennis
van het weer, de natuur in.

Maria van Ber/o;en (l.eiden)

Dat was ik
Op een wandeling langs het
strand, ontmoette ik een
Nederlands echtpa:u. De
gebruikelijke vragen volgden;
waar woon je? In Utrecht, ik
in Rotterdam. 0, zei de
vrouw, wij woonden in de
oorlog ook in Rotterdam. Zij
noemde de straat, waaruit
bleek dat wij dicht bij elkaar
gewoond hadden en \.c1e
gezamenlijke kennÎssen

hadden. Toen begon een
gesprek, dat ik nooit zal
vergeten. Ken je Jo V. was
mijn vraag. Zij; 0, zeker, ze
was mijn vriendin in de
oorlogstijd. Ik weet; Jo V. zal
ik altijd dankbaar blijven; zij
heeft in de periode van
november 1944 mij een
geweldige dienst bewezen.
Alle mannen waren naar
Duitsland getransporteerd, cr
kwam geen melkman en er
was ook geen melk. .\tijn
dochtertje was vijf maanden
oud en ik had zelf geen
moedermelk voor haar. En
toen kwam de reddende
engel Jo V. Zij vertelde dat
een vriendin van haar pas een
bahy had en moedermelk in
overvloed. Hij haar heeft Jo
toen verschillende malen een
flesje melk gehaald voor mijn
kindje.
De Nederlandse vrouw op
het strand vroeg: \'('eet je ook
wie die vrouw was? Tot mijn
schande moet ik bekennen
dat ik dat niet weet, zei ik.
Die vrouw, repliceerde z.ij,
was ik. Na 33 jaar kon ik
haar alsnog bedanken. Vanaf
die tijd z.ijn wij de beste
vriendinnen.

A. Endcnhurg- V.d. Stelt
(Rotterdam)

Die gekke
Hollanders!
Een gezellig terras aan de
Italiaanse Rivièra. We
konden onze auto in de gaten
houden, totdat er een busje
\'oorschoof. De chauffeur en
zijn maat begonnen drifrig
van alles in te laden. Dat het
de ~"olledige inhoud van onze
auto betrof, wisten we toen
nog niet. Maat daar kwamen
we snel grnoeg achter. Alles
weg. Echt alles. Aangezien ik
dit in mijn naçhtmerries
voorafgaande aan onz.c
vakantie al dikwijls had
mecgemaakt. wist ik precies
wat me te doen stond. Ern
telefoontje naar :-.Jedcrland
en onze beste vriendin, die op
ons huis pa,te, liet direct alle
giro- en bankrekeningen
blokkeren.
Vrienden trokken gelijk de
portemonnee: twee flappen
van 100.000 lire, 7.O"ndrie

honderd gulden. Daar
moesten wc toch mee thuis
kunnen komen. Teilt
afgebroken, inpakken en
WeP"leZen. In ~Iilaan gingen
wc benzÎne tanken. Ik zit,
nog steeds stijf ~"ande schrik,
in de auto met die twee
flappen in m'n handen
geklemd. ~Toe~, zegt mijn
man sussend, "geef me cr nu
maar één, ik moet de benzine
gaan betalen". De
pompbediende pakt het biljet
van mijn man aan, draait
zich om, draait zich weer om
en geeft mijn man het biljet
terug mct de woorden:"Ik ga
het oliepeil nog even voor u
nakijken. Betaalt u straks
alles maar in één keer". Wat
vriendelijk van die jongen
toch! ~1ijn man geeft mij het
biljet van 100.000 lire terug.
Denkt hij. Aha, u raadt het
al. Ik wiÎs vol afgrij7.Cn naar
een biljet van 10.000 lire,
omgerekend ongeveer 15
guldens. Ach ja, een nul meer
of minder, wie ziet dat nu? Ik
natuurlijk weer. Ik hegin
hysterisch te huilen, mijn
man wordt spierwit, en kan
zelfs hoos worden in het
Italiaans . .'vlijn man belt de
politie. Die moet nog veel
harder lachen. Die gekke
Hollanders ook. \'{'e willen
dan zondcrmeer wegrijden -
de benzine is met deze
wisseltruc wel tweemaal
betaald. Maar we blijken
inmiddels te zijn ingesloten
door het voltallige personeel
van het benzinesration en
moeren onze tweede flap van
100.000 lire aanbreken om
de benzine re "betalen" en
weg te kunnen komen.
De rest van onze vakantie
hebben we heerlijk in ons
eigen huis met de deur op
slot en de regen kletterend
tegen de ramen lezend
doorgebracht.
De moraal van dit verhaal?
Ik zou het zo gauw nier
weten. Bovendien kan ik er
eigenlijk nog steeds niet echt
om lachen.

Janna Heines (Assen)

Hij zorgt
voor alles
Hij stelt de paklijst samen, zii
pakt in. Hij comroleen, zij
pakt opnieuw in. Hij schaft
zich een schoudertas aan,
water-, snij-, en
brandbestendig voor
reisdokumenten en
hetaalmiddelen. De auto
krijgt een garagebeurt, wordt
gepolished en tegen inbraak
beveiligd. Reisdoel:
zongegarandeerd. Geen
risico's, hij zorgt voor alles.
Ze gaan welgemoed op weg.
De grens-controlt: verloopt
vlekkeloos.
De vakantiestemming zit cr
goed in. Tegenliggers wuiven,
zij wuiven terug .... Tot háár
het enthOUSiasme duidelijk
wordt. Op de glanzende
motorkap ligt de
weldoordachte schoudertas.
De open klep wappert vrolijk
op en neer. Voorzichtig
maakt zij hem cr op attent.
Hij remt abrupt, srormt de
auto uit, pakt de tas,
controleert de inhoud en
verbleekt. Weer achter het
stuur vangt hij de terugweg
aan, speurend van wegdek
naar berm. Er wordt niet
meer gewuifd. De papieren
worden gevonden, eergevoel
enigszins aangetast maar
humor overwint.
.\Ioraal: Fouten kunnen vall
de mens meer mens maken

Krijnic van der Laan
(Zwolle)

TRAVE
verantwoorde
reizen naar
INDONESIË
THAILAND

met respect 'lOOf bevolking.
cultuur en milieu.

In samenwrrking met lokale
ontwikkelingsorganisaties.

LID SGR

BEL 020-6277707
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Nederlanders: een reislustig volkje dat het
het liefst dicht bij huis zoekt
lJe Nederlander vindt ~'akantic heel be-
langrijk en is bereid d'l<1T iCls anders voor
te laten Slaan. Of zO'll, Gerard COUHCUT,

directeur van de Vcrcni~ing van A:'\\'R-
rcirorganisatorcn hel legt: "Vakalllic
wordt als een recht gezien, een \'cr",or-
wnhcid. Uit onucFlOck blijkt dal mcmcn
eerder hC7-uiniJ.;cn op duurzame goederen
dan op hun vakantie. I.in"cr stelt men de
'lamchaf ••..an een nieuwe <lUWof nieuwe
bank uit dan een vakantie te missen."
Dil wordl beaamd door Willern Huitdaar
van hel Nederlands Ihm:au nlOf Toeris-
me. Dil bureau houdl z.ich bCl-ig met he-
\'ordcring ••..'ao toerisme in en naJf NClicr-
Lmd .•• De vakanlic Slaal heel hoog op het
verlanglijstje van de NcdcrlJnusc ctJmu-
mem. En wanneer het cçonomisch wat
minder g:1:1t, willen mensen wcl eonce\-
\ie\ d{J('n. Dan gaan ze minder ver of blij-
\'Cn in eigen land. Maar hun vakantie er
helemaal aan geven, doen z_eniet gm,lg.

door Simone Jacobus

Sinds de jaren zestig - to('n het icnomeen
vakantie langzamerhand van voorrecht
voor de rijken rot gcmeengo('d werd - is
de reisindustrie in ~ederland enorm ge-
groeid. Couvreur: ~In de jaren tl'ventig
had je groricijk'rs van twintig tot
vijfentwintig procent. Dar is nu verleden
tijd. ,\laar dl' meukt groeir j'larlijh nog
wel met een paar procent. K Die markt is
gigantisch, zowel als het gaar mn uit-
gaand als om inkomend toerisme. Vol-
gens het ministerie van Economische Za-
ken besteedden de Nederlanders in I 'J92
ruim 16 miljard gulden aan vakanties in
het buitenland. In eigen land lag in dat-
zelfde j,lar de omzer in de toerisme-indus-
trie up .)5 miljard. Willem Buitelaar:
"Van die 35 miljard gulden werd 8.7 mil-
j,ud opgehoest door inkomend toerisme,
door buitenlander\ dus. De Nederlanders
zelf hehhen 27 miljard gulden uitgege-
\'en. Daar zit alles bij: van vakanties tut
dagtochtjes ..•

Terwijl ons land al enige jaren met ern
economische neergang kampt, blijft het
toerisme dus een belangrijke bron van in-
komsten. \Villem Buitelaar: "Op het mo-
ment zijn er in :\"ederland 260.000 men-
sen wrrkzaam in dt" tol'ristisl.he sector en
behix'n 45.000 bedrijvrn met toerismt" te
maken ..•

Het let"uwedeel van de bestedingen Hl ei-
gt"n Lmd komt voor rekening van de :\"e-
dt"rlanders. V,ltl de buitenlanders die hier
vakantie houden. vormen de Duitsers sa-
men met de Britten en de l\clgen de
grootste groep. Bij elkaar zijn zij gOt"d
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voor 56 procent V:1ndl' buitenlandse to ••-
risten die ).;'ederbnd jaarlijks aandoen.

Die buitenlandse vakantieganger trekt
naar Nederland omd,1t ons land. zo zegt
\'\'illem Huitelaar, vt"c1te bieden heeft op
een relatief klein oppervlak met een goe-
de infrastructuur. ~Ze komen voor de
oud.Hollandse steden llIet hun grcKhten
zoab Amsrt"rdam, Enkhuizen, Ddft en
Leiden. ,\iaar ook voor ons cultureel erf-
goed l'n voor de musea. Niet allren in
Am,terJam maar ook voor bijvoorbl>dd
brr Frans Ilals '\-luseum in Haarlem. Ver~
der bezoekt de buitenlandse toerist Ne-
derland graag voor de bloemen, En dl'
Duit,er, komen voor de kust en de wa-
tersport in Zeeland en I'riesland ... Boven-
dien is l'\ederland rc1atief goedkoop ver-
grll'kl'l\ met "'Idcre \('esreuropew lan-
den. Buitdaar: ~Dt" AX\X'H hedt twee
j,IJr ~dedt"n een onderzoek gedaan waar-
bij ze de uitgan'n die een toerist in Ne-
derland doet, vergdeken met de uitgaven
die :\"ederlanders doen in hl,t buitenland.
Toen bleek :-':edcrland één van de goed"
kopere landen te zijn."

En ",,'ar zijn de favoriere \.:1kantiebesrl'm.
mingen van N ••derlander,? Hoewel het in
:-.Jederland 'hon ton' i, om 10 vcr moge-
lijk op vakantie te gaan - bestemmingen
als Vietnam, Australië en China zijn geen
uitz.ondering - beperkl>n de meeste va.

kantiegangers zich toch tot dl' zogenaam-
dl' dichthij-bestemmingen. Boven aan de
lijst staat onbetwist het bnd van wijn,
kaa, en stokbrood. Het :-\IPO Vak,mtie-
Onderzoek I 'J93 laat zien dat jaarlijks
meer dan een miljoen l\ederlanders
frankrijk als vakantieland kiezt"n. Daar-
na volg ••n Duitsbnd, Oostenrijk, Spanje
en Helgii:'. Het Verre Omten staat pas op
Je veertiende plaats en her Afrikaanse
continent op de zestiende.
Opvallend is verder dat de :-':ederland'l'
vakami ••gallger zich nauwelijks laat beïn-
vloeden door internationale ontwikkelin-
gen, Gerard CouHeur: "Tijdens de Golf-
oorlog in 19'J 1 was er korte tijd een stag-
natie in de blwkingen merkbaar, .\-laar
daarna veranderde men 7'n reisgedrag
gl'woon. In plaats van naar Griekenland
of Turkije - landen die dichtbij het con-
flict lagen - ging men naar Spanjt" of Por-
tugal op vakantie."

:-.Jt"e,de :\"ederlandt"r laat 7ich zijn vakan-
tie niet ontnemen, Gerard Couvreur: "Bij
ons zal niet gauw gebeuren wat er in
Amerika gebeurt. Als er in Europ'l of el-
ders problemen zijn, z.eggen z.e in Ameri-
ka 'blijf m,IM thllis'. De Nederlander
heeft toch \"oor:11het ~e\'od dat hij op va-
kantie moèt. Ik dt"nk ook niet dat cr ooit
een moment zal komen dat mensen zeg-
gen 'Wl' gaan niet meer op vakantie'. Wij
z.ijn n'n heel reislustig volkje, ~ •
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door Theodor Holman

Beter worden op de Antillen
Het is ~~n natuurlijk gen~esmiddel dar
ahsoluut werkt, maar her is juist voor de
zieke mens eig~nlijk te kosthaar. Ik heb
het over reizen. Reizen is een drug,
omdat het je hewustzijnstoestand
verandert: het is een drug omdat het je
'biologisch ritme' uiteenrafelt, althans ik
reageer tamelijk heftig op een
tijdsverschil; je hele lichaam reageert
anders. Reizen is een noodzakelijk
panacee; een wondermiddel waarvan het
srerkste ingredii'm her volstrekr
onhek~nde is, ook wel 'h~t avontuur'
genoemd. Vakantie is ~en medische doos
van Pandora, z.elfs met alle kwalijke
gevolgen vandien - je zal, zoals ik, toch
niet van vakantie houden. Dan moet je
maar zien hoe het uitpakt. Reizen of
vakantie. het zijn woorden die mij
eigenlijk angst inhoezemen.
f••taar mijn duchter en ik gaan twee
weken naar de Nederlandse Antillen. Ik
ben uitgeput, moe, ziek, zielig, lOrgelijk
en depressief, en dus heeft de familie
ingegrepen en mij en mijn dochter
weggestuurd. Naar de tropen. Ik ben nog
nooit in de tropen geweesr en zie er
eigenlijk tegenop. Terwijl iedereen hier
angstig met dassen voor de mond spreekt
en rilt, maak ik me voortdurend zorgen
of ik wel tegen de hitte kan. De
tropenhitte. Mijn moeder zegt dat de
rropenhitte goddelijk is, maar als ik haar
naar hijzonderheden Haag, praat ze uver
het kamp' en daar kan ik nu slecht
tegen.
Naarmate het tijdstip van vertrek nadert,
word ik steeds chagrijniger en mijn
dochter steeds enthousiaster. Ik haat
vakantie. Vakantie associeer ik mer lange
autoritten waarbij ik slapend op de
achterbank zit. ~tijn vader rijdt en mijn
moeder leest de kaart: er is voortdurend
ruzie, waarvoor ik me afsluit. Zacht
hoor ik de stem van moeder die uit de
Michelingids voorleest. "In Ennur-sur-
Drome bevindt zich een middeleeuws
kerkje, waarin zich een Grieks-Romeim
beeld bevindt van Maria mer kind. Het
'zwarte altaat', zo genoemd naar her
zwarte marmer, dateert van 1640 en
werd door pelgrims uit Rome
meegenomen. Aan de linkerzijde van de
kerk is een glasraam waarin men het
wapen van de Franse koning kan
herkennen. Ter rechterzijde ... ~
~Laten we maar e\'en gaan kijken," zegr
mijn vader.
En dan begint het gezeur. ~Jij moer ook
mee, Theo," zrgt mijn vadrr. "Ik blijf
wel in de auto.~
~Nee, je moet Illee!~
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"Mag ik niet in dl" auto hlijven?~
"~ee, dir is goed voor je opvoeding. Je
moet mee.~
Koude kerk in, vader achter me: steeds
voel ik zijn hanuen die mijn handen uir
mijn zakken trekken.
"""iet met je handen in je zakken!~

Vakantie. \'\'oorden als 'timpaan',
'schrijn' en 'drieluik' hrb ik er aan
overgehouden. Ook een kastelenallergie.
Kastelen waren juist kuk voor mij, zei
mijn vader. "Denk je eens in, hier hebben
ridders en jonkvrouwen grwoond!" En
steeds maar die rondleidingen waar ik
niets ~'all hegreep.
De stoel voor her haardvuur. "Weet u
waarom die ,roc! een draaiende
rugkuning heeft: Nou, omdat de ridders
eerst van voren van het haardnmr
konden genieten en daarna - als ze de
rugleuning hadden grdraaid. kon hun
rug ook warm worden. En wel"t u
waarvoor die rare kelder is onuer de
keuken van het kasreel? Nou, daar
sloegen ze ijs in op, het heet dan ook een
ijskelder, ijs dat ze in de winter uit de
slotgracht haalden. Zo conserveerden ze
de hoel in de zomer, want ze hadden
natuurlijk gren koelkast. ~
"Inreressanr, hè, Theo.~
"Ja, pap."
"Trouwens, in dl" haard zitten allerki
haken, weet u waan'oor die zijn?' Nou,
die zijn om worsten en het wild tc
roken. ~
Waarna de 'wapenkamer' weru hezocht.
"U denkt misschien, uit lijken wel
kinderharnassen, maar de mensen waren
in die tijd niet zo groot als nu. Daarom
zijn de deuren ook zo klein. Past u op uw
hoofd?~
[n de Nederlandse Antillen zijn geloof ik
geen kastelen, godzijdank. Kerken heh je
er wel: en ik moer speciaal naar één kerk
waar ze gospel, zingen. 1'\ou ja, dat doe
ik nu maar.
De vriendin en de vriend hij wie we
intrekken faxen me nu elkr dag. ~lld is
nu 29 graden en we zitten in het
zwemhau," makC'n ze me lekker. Maar
op CNi'J zie ik dat het er regent. Dat fax
ik dan ook rerug. "De regen merk je hier
niet. ~ piept mijn machine even later. En
dus heb ik ook het gevoel dat ze me in ue
maling nemen.
:\1ijn dochtC'r heeft nrrgens last van. liet
enige waar ze zich z.orgen over maakt, is
of 7.1: in het vliegtuig wel naar de wc kan.
Ze wil een groot T-shirt hebben dat ook
als jurk of rok (ik weet het verschil nier
tussen die twee) moet dienen. Verder wil

7.eallerlei cassette handjes en moet ik
reringherrie kopii'rC'n.
Ze is elf en ik denk dat ze niet weet wat
al die teksten betekenen die ik hoor,
maar het is verschrikkelijk: Pllssy .... f
Wültt )'()ur fJIISS)'.Pil, {lil, Pil, Pil, {lil, Pil,

Pil, (JIISS)', puss}'. YOllr PIISSY, I want YOllr
PlISS)'. Het is ertl bandje van een vriendin
en ik laat het allemaal maar gaan.
\Vie overigens naar de i'Jederlandse
Antillen gaat, moet altijd pakjes
meenemen, vooral tijdens de kerstdagen.
Ik bid tot God dat de pakjes geen drugs
bevatten, maar iedereen verzekert mij
dat her drop, omzerstekkers, omzet-
stekkers en omzetstekkers zijn. Verder
moet ik kostbare soft\vare meenemen die
ik uit nieuwsgierigheid even in mijn
eigen cumputer heb grduwd, waarna ik
metren een hom kreeg plus de mede-
deling system error. ;\OU ja, geeft niet.
En Jan het afscheid van mijn moeder.
"Red je het alleen, mam?"
"Tuurlijk wel."
"Kan ik echt wel weg?~
"Ja, ik heh meer aan je als je weg hem en
geniet, dan dat je hier blijft en treurig
hent. ~
\'('e wandelen even met de hond door het
park.
"Geniet nou. alsjeblieft," 7.egt ze.
"Kan ik niet, 70 ben ik niet opgevoed,"
7.eg ik.

•
Tekst op eerste ansicht naar huis: 'Het is
vreemd te beseffen, moeder, dat jij ergens
half onder deze aarde zit. Vannacht
gedroomd dat je dood was. hegraven
werd, en door de grond naar mij z.akte.
En vreemd genoeg stelde deze droom me
gerust. Ik kan nog niet zeggen waarom.
Het gaat - ik >chrijf het toch maar op-
goed met ons'.

Er is bij mijn weten nicr rrn roman
van grote klasse geschreven die
niet triest of tragisch is; mooie~
brieven hebhen ook 7elden
het geluk als leiuend thema.
dir wordt dan ook geen
sterk schrijven, want ik voel i •
me behoorlijk gelukkig.
Hoewel, ik ben toch
gercformeerder dan ik
dacht, want ik denk steeds
dat ik erge straf 7.al krijgen
voor al het geluk dat ik hier
meema:lk.
Verdorie, ik heb ue
hoofdprijs van een loterij
gewonnen, terwijl ik niet



eens een lot had gekocht. Zie mij hier
zitten op Sint J\1aarten: geen hotelkamer
maar een appartement mer een enorm
zwembad heh ik tot mijn beschikking.
De drank is hier spotgoedkoop (een fles
rum is goedkoper dan spiritus; men
maakt de barbecues hier dan ook aan
met rum). De stranden zijn Bounty-
redamestranden: palmen, turkooil_en
zee, 32 graden, warm zeewater, hoge
golven in de ene baai, geen golven in de
andere haai - en er zijn hier 58 baaien.
Dochter geniet, ik ben vrij van pillen,
behalve dan de aambeipillen en de
\'ezeltabletten.
Na een paar dagen Sint Maarten weet ik
wat dit eiland voor mij is: het is een
'buitenvrouw' een maîtresse naar wie ik
altijd zal verlangen, maar die toch niet de
plek van miln eigen vrouw kan innemen:
ze is altijd warm, altijd vrolijk. Het is
heerlijk om er re zijn; Sint Maarren
verleidt je, hevredigt al je behoeften, je
kunt je er rijk en groots voelen, maar je
lal toch terug moeren en terug willen-
met alle treurigheid die vrermdgaanders
zo goed kennen. Maar ik laat me nog
even brhagen. Ik vraag mezelf wel erns
af: srel, je bent notaris in Holland en een
beetje corrupt zodat je weet dat je na een
jaar of vijf of tien werken hirr kan zitten;
hier, waar dl"zon altijd schijnt en het
levrn heerlijk is, want niets hoeft en alles
kan - mag je dan een beetje corrupt zijn
of niet~
Ik zou hier geen eerlijk antwoord op
kunnen geven. Ik geloof dat je niet
~'orrupt mag zijn omdat je dan andere
mensen benadeelt, maar ik Haag mij
toch ernstig af of ik wel zo nobel ben.
Ik laat mij hier corrumperen en ik vind
het hrerlijk. Er zijn hier dorpen van arme
mensen, de 'bidonvilles'. Ik hen erlangs
grreden om ze te zien en omdat ik wilde
dat mijn dochter ze zou zien (joop den
Uyl indachtig, dil"met zijn kinderen

•

. .

• '.

altijd de arme huurten in Rome bezocht
om die kinderen te laten ondergaan wat
armoede eigenlijk betekent), maar
onmiddellijk daarna ga ik weer naar het
zalige strand van linie Bay, waar ik
volkomen geniet.
Cultuur is hier niet. De eigen cultuur is
moeilijk te vinden; alles is op Amerika
grrichr. Een boekhandel heb ik niet
kunnen ontdekken. \'('el een winkel met
ongrveer 150 vrouwenbladen, waarvan
ongeveer dertig het orgasme tot
onderwerp hehhen. O\'er politiek praat
men hier liever niet, vooral niet tegen ("en
journalist. Ik merk wel een grote weerzin
tegen de :-Jederlandse regering. Iedereen
wil mij overtuigen dat de grot("man hier,
Claude Wather, die in de gevangenis is
grzrt - en inmiddels alweer voorlopig is
vrijgelaten - wegens corruptie
betreffende het vliegveld, eigenlijk een
heilige is. ~Die man heeft zo vrel voor
het eiland gedaan, dat is niet te
heschrijven." Nederlanders noch
oonpronkelijke bewoners krijgen een
slecht woord over hem over hun lippen.
Irdereen houdt van hem en bewondert
hem en ik kan mijn argwaan niet
brwijzrn. Ik weet er ook te weinig van.

Over tien jaar is dit eldorado verd\venen.
J~'ziet het gebeuren. De vervuiling is
groot, maar niemand lijkt dat te
imer("sseren. Men bouwt ook maar raak,
vooral grote hotels die ovrrigens voor
veertig procent leeg staan.
Populair is hier het time-sharing project,
dat ik pure windhandel vind, maar
waarvan men mij zegt dat ik dat
verkeerd zie. Je koopt een woning voor
een paar weken gedurende een jaar of
tien. ~1rt mijn geringe verstand kan ik
ook wel uitrekenen dat men op dil"
manier vier, vijf keer de oorspronkelijke
waarde van het huis krijgt, zonder dat
het wezenlijk van eigen'lar verwisselt.
Het is handig bedacht, maar ik trap er
niet in.
Ik bemoei me nergens mee. Ik lig in het
warme water van dl"Atlantis,he
Oceaan en laat mI"op de
baarmoederlijke golven steeds weer
naar de kust wirgrn. Af en toe wat

. .

snorkelen en dan trekt een EO-
natuurfilm aan je voorbij. Prachtige
koralen waartussrn groengeelblauwe
vIssen zwemmen.
Ik heb ook een anker in het water zien
liggen, bij Sint Eustatius, van ongeverr
drie meter groot en tweehonderd jaar
oud. Er moeten hier nog veel
scheepswrakken liggen.

De Hollanders spreken hier een
~ederlands met veel Engelse woorden.
":-.Jaruurlijk heh ik ook weleens een fig"t
met m'n womantje, maar dan ga ik
straight naar de beae" of naar onze
boot." ~Kijk. je moet je zaak natuurlijk
protecten, maar volledige sewrity krijg
ie nooit."
De echte Sint :\Iaarrenaren spreken een
soort pidgin. Toen mijn auto het niet
meer deed kwam er iemand naar me toe
en vrocg:"Woppenin?" Ik begreep hem
niet. "\"oppcnin~" vroeg hij nogmaals-
en toen hoorde ik dat hij 'What's
happening?' hedoelde. De man keek in
de motor, deed iets, ik moest starten en
alles was weer in orde. God, wat is
iedereen hier aardig. Ik begrijp Kees
Brusse maar al te goed, al zou ik dat
Zwitserlevrn-gevoel toch nier langer dan
drie maanden uithouden.
In de mooie bibliotheek van Sint
~1aarten zochten we wat op over de
geschiedenis. Dan schrik je: centrum van
slavenhandel, diep-, diep-, diepzwarte
bladzijde van onze geschiedenis waarvan
ik niets wist.
De slavennamen kom je nu nog tegen:
Februari, Ceasar, r-.-Ionday,Claudius. En
(lP het strand van Sint Eustatius (eens het
rijkste eiland der Cariben vanwege de
slavenhandel en de vrijhaven) schijn je
nog slavenkralell te vindrn.
Wij vonden srukjes Dclftsblauw van
tweehonderd jaar geleden. \'{'at een
schoonheid ligt hirr.
\'{'at een geluk.
Ik ga weer zwemmen, straks ern BBQ
(kip, krabbetjes, maiskolven, heerlijke
salades. hamburgers) en wat drinken en
praten o\'er belastingontduiking en geld.
Heerlijk.

Tfleodor Ho/man is jOl/malist bij
Het Parool en aI/teUT van
t'erscheidelle boeken.
Bovelfstaaltde tekst flersc"een
eerdeT in december vorig iaar
in Het Parool.
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"De eerste keer was het wel een heet je eng", bekent Chan-
tal Stijnes (20) uit Gouda, "Je hebt nawurlijk wel eens een
gehandicapte gezien, maar vakantie vieren met iemand die
spastisch is of in zo'n grote elektrische rolstoel zit, dat is
toch wat anders. Zeker als iemand ook nog je hulp nodig
heeft hij het \vassen of naar de wc gaan. 0.taar na een paar
dagen is die verlegenheid \vel over."
Chantal was veertien toen ze voor ht,t et'rst deelnam aan
een 'integratiekamp' van het Rode Kruis, waarin jongeren
met en zonder lichamelijke handicap met elkaar vakantie
vieren. "\Ve gingen dat jaar niet op vakantie, maar ik
mocht van mijn ouders wel op kamp", vertelt Chantal. Ze
was al jeugdlid van het Rode Kruis, dus lag een vakantie-
kamp van dezelfde organisatie voor de h.md. "En sinds-
dien hen ik verslaafd."
Een grote stapel fotoboeken komt op tafel. Chamal, die
inmiddels 'International Business Studies' in Den Haag
studeert, laat fow\ zien van de vijf keren dat ze, steeds in
Nederland, zo vakantie heeft gehad: zeilen op een schip,

moet klaarstaan \'oor je medevakantiegenoten. "Ik heh
zoiets vall: laat maar lekker whben, als er hulp nodig is,
dan hoor ik het wel."
Die ontspannen houding staat in groot contrast met de
overbezorgde ouders die hun gehandicapte zoon van veer-
tien voor een vakantieweek kwamen afleveren. "Zijn ou-
ders hieven m.lar vertellen hoc vaak hij 's nachts mOèSt
worden omgedraaid. Dat gebeurt ook \\/el, je kunt iemand
moeilijk bten doorliggen. t."laar die jongen is ook mee
gaan paardrijden! Dat hadden die ouders nooit durven
denken. Dat is ook zo leuk aan jongeren.

Ze nemen hun grenzen nog niet zo serieus. Ze dun.en best
met wat hulp te gaan paardrijden of met een tom\" een
steile helling •..1£ te glijden. Dat hoef je ouderen niet te vra-
gen. Die hebhen meteen iets van: ")Jéé, dat doe ik niet,
hoor, dat kán ik helemaal niet."

Tanny lJohbdaar

Oergezellig, je maakt vriende
door heel Nederland

kamperen, en verschillende malen in een vakantiehuis in
de bossen of aan zee. "Kijk, dit meisje was nog nooit zo
dicht bij de zee geweest. Maar het vervoer was wel zwaar.
,"let touwen mocsten we die grote rolstoelen door het
zand trekken."
Sommige mensen vinden het raar dat ze als deelnemer
meegaat lil plaats van als vrijwilliger die graag de mensen
wil helpen. "Maar ik hen echt op vakantie. Het is gewoon
oergezellig, je maakt vrienden door heel Nederland." Ze
wijst naar een foto van een jongen in een rolstoel: "'-:uat is
een vriend van me. Heh ik ook op kamp leren kennen. Hij
heeft onvolgroeide benen, maar hij klimt zó, zonder hulp,
in het bovenste deel van een stapelhed!"

Dit jaar gaat zc voor het eerst als hegeleider mee naar Ber-
lijn, samen met een groep jongeren van veertien tot acht-
tien jaar. "Vijf jaar deelnemer zijn vond ik wel genoeg",
verklaart Chantal. Bov('ndien is het verschil tussen deelne-
lllers cn hegeleiders niet zo groot. "Ze dragen natuurlijk
de verantwoordelijkheid. En ze mogen geen relatie met de
deelnemers heginnen", zegt Ch<llltal. ".\tiaar voor de rest
maakt iedereen evenveel lol. .. Ook mensen met een handi-
cap ziin begeleider .•. 0.1aar als je én zwaar lichamelijk ge-
handicapt én spastisch bent, dan wordt het wel wat moei-
lijk."
Door de imegratieweken ontstaat cr een generatie jonge-
ren die veel relaxter kan omgaan met mensen met een han-
dicap. Dat vindt Chantal een belangriik aspect van deze
vakanties. Daarhij is ze wars van de gedachte dat je steeds
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In 1979maakte Jan Enthoven zijn eerste reis, naar India en Nepal.
Om zich los te maken van zijn familie en om z'n plek op de wereld te
vinden. Wat als eenmalig experiment begon, werd een 'way ollile'.
Keer op keer verliet hij huis en haard en bereisde grote delen van
Azië. Later bracht zijn zoektocht hem naar Amerika, waar hij vier
jaar in een boeddhistisch centrum in Vermont woonde. Nu is hij

terug in Nederland. Een mooi moment om de balans op te maken.
Wat betekende al dat reizen voor hem, voor zijn leven? En wat

betekende het voor de mensen die hij hier achterliet?

Jan Enthoven:
Door te reizen

koos ik voor mezelf.
Maar ik wil

ook nuttig zijn
voor de wereld.

Voor zichzelf of voor de ander,
waarvoor leeft een mens?

Om zIchzelf te realiseren, om
alle verlangens en behoeften
te bevredigen en alle talenten

voor zichzelf uit te buiten?
Of leeft een mens vooral voor

een ander? Voor de
medemens die z'n hulp nodig

heeft, voor de wereld die
beter moet? Misschien wisselt
het antwoord op deze vragen

met de situatie waarin
iemand zich bevindt.

In deze serie komen mensen
aan het woord die vertellen
hoe zij hun eigen invulling
geven aan hun plek in de

wereld. De één gebruikt zijn
talenten om zich in te zetten

voor een wereld zonder
racisme waardoor hij zelf
maar weinig prive.leven
overhoudt Een ander
heeft zich jarenlang

weggecijferd voor De Goede
Zaak tot het haar opbrak.

Toen volgde de ommezwaai
en ging ze haar eigen droom
verwezenlijken. Ook komt in
de serie een reiziger aan het
woord die jarenlang over de
wereld heeft gezworven. En
hoe lukt het die vrouw om
met haar hulpbehoevende

partner toch haar eigen leven
te leiden?

Allemaal mensen die keuzes
maken hoe zij in het leven
willen staan. Mensen die

zichzelf centraa' stellen, of
mensen die zich richten op
hun medemens. En mensen
die het lukt om voor zichzeil
én voor de ander te leven.
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Jan Emh(wen (38) gf()cide op als won
van een tuinder up het Zuid hollandse ei-
land Voorne. Hij scheN zijn ouderlijk
milieu als henauwend en plichtmatig.
":\Iijn hele familit: bestaat uit tuinJrrs.
Hardwerkende mensen, maar onderling
is cr onrzettrnd VL't .•l sociale controle. Doe
lIlaaT gewoon dan doe je gek genoeg. De
schijn ophouden. :\tijn ouders waren
rooms-katholiek. liet 'ecn uw vader en
uw moeder' stond voorop. En niel: eert
de spontaniteif of de \Teugde in je. Alles
w<l! spunr:un in j •.• op kwam. kon ie niet
venrouwen. Dit verdringen van ge'ioe-
lens druku' een zwaar stempel op mij. n
De sfeer in ht't gezin t'n d •.•confliCten met
zijn vader waren voor J'1J1 Enrhoven ue
voornaamste reuenen 0111op reis te gaan.
Mik heh me vroel;er allijd miskend ge-
voeld door mijn vader. Hij waardeerue

door Japke Schonewille

me niet. Ik was hezig llld pJ.cifisJTIl.,
boeddhisme, hiologisehe land houw, Ik
wilde ouk de ruinhouw in, maar biolo-
gisch tden en gl.en gif gebruiken. Iht
was in uie rijd, begin jaren lewIlrig, nog
heel ongewoon, :\Iijn vader en ik haddcn
daar steeds enorme ruzies over. Voor
mijn ge\'Od werd ik elke keer helemaal de
grond in gehooru,n
Ook ~'Cfd('r vodde hij zich gc'tsoleerd, Hij
mistte een \'aste relatie en bij zijn nien.
den vond hij weinig aansluiting met zijn
ideeën. :s.:a zijn \'ervangende dienstplicht
hij :sJJ.tuurmonUlllel1t('n was de tijd rijp
om voor zichzelf te kielcn. lIer w('rd een
reis naar lndiJ. en :sJepal. Jan EmhoH~n:
"Ik wist niet hoe ik veruer wilde en daar-
onl kek een reis van een half jaar mij e('n
g{X'dl' periode om de dingen in een nieuw
perspectief t(' ga,1Il zien. Proheren vrij t('
komen van alles waJ.r ik al die tijd aan
had ~'astgt'l •.•ten, Gn'n ducht, maar een
keuze voor meld£. :sJieuwe kansen! Ook



wilde ik meer van de wereld zien. was
zet"r geïnteressecrd in dl' levenswijzc van
andere volken en culturen."

Het reizen beviel hem uitstekend en be-
antwoorddc aan zijn behocfte aan vrij-
heid. ~Het was heerlijk om de situatie
thuis achter me te laten en te ervaren hoc
er wat frisheid voor in de plaats kwam.
Ik had men nog nid het idee dat ik wu
blij\"Cn reizen, maar ik melde wel &u het
iets was dat mij eigen is." In Nepal maak-
te Jan Enthoven kennis met het Tibetaans
boeddhisme. Hij k.efde een maand În een
klooster en volgde een speciale cursus
voor westerlingen. ~Ik was daar bezig
mt"t stil zijn en mediteren, maar ook met
l.orgen voor andere mensen. Voor mij is
dat de essentie: zoeken naar eenvoud en
acceptatie, en van daaruit anderen hel.

P'"
Terug in ::-.Jederland voelde hij zich door
die ervaringen sterk genoeg om een eigen

bedrijf te beginncn. Ilij pachtte land van
zijn voder en begon met biologische tuin-
bouw. "Ik had de vrijheid om zelf te be-
palen wat ik verbouwde. Zo deed ik iets
voor mezelf, en kon tegelijkertijd iets
voor de wereld bl"tekcnen. Dat Îs belang-
rijk voor me: het gevoel om me nuttig
maken zit sterk in me." Z'n bedrijf liep
gued, maar hij had gerokcn aan de vrij-
heid.

Hij maokre opnieuw plann~'n om weg te
gaan. Del.e keer werd het een reis van een
half jaar door de Sm'jetunie en naar Ja-
pan. Op zoek naar nieuwe verten, nieuwe
inspiratiebronnen. Die vond hij onder-
weg onder andere bij de Japanse boer
Masunobu Fukuoka, die over de hele we-
reld furore heeft gemaakt met zijn 'na-
tuurlijke landhouw'. Terug in Nt"derland
ging Jan Enthoven vetder n1l't zijn be-
drijf. Hij werkte keihard om te Ocwijzen
dat biologische landbouw economisch

Als ik onderweg ben,
voel ik me veerkrachtig

rendabel kan zijn. Dat lukte, maar mid-
den jarcn '80 kreeg hij sericuze proble-
men met zijn rug, waardoor hij met z'n
bedrijf moest stoppen. Ook op het per-
soonlijk vlak ging niet alles naar wens.
"Relaties liepen steeds mis. En met mijn
vader stond ik nog steeds op gespannen
vot"t. Ik maakte weer plannen om weg te
gaan. Er kwam et"n patroon in; als ik \'aSt
zat, ging ik rt'izt"n. Onderweg zijn geeft
me nieuwe impulsen."
Een reis naar China volgde. En in Nepal
verdiepte hij zich verder in het Tibetaans
boeddhisme. Even was hij terug in Ne-
derland, maar vertrok al snel weer naar
China en leefde ruim l'en jaar in Taiwan.
Toch was hij niet tevreden met zijn leven
t"n besloot om zich serieuzer met het
boeddhisme bezig te houden. "Ik vond
daarin een combinatie van een spirituele
manier van leven en tegelijkertijd midden
in de wereld staan." Hij las boeken van
Cbiigyam Trungpa, een Tibewonse medi-
tatieleraar cn ging in een boeddhistisch
centrum in ht"t Amerikaanse Vermont
wonen. Daar zette hij een prachtige bio-
logische ruin op. Een 'dream comc truc'.

Terugblikkend vindt Jan Enthoven dat
ht"t reizen hem veel positiefs heeft opgele-
verd. "Het kan dingen in jezelf openbre-
ken. Zat ik in Nederland op een dood
pum, dan ging ik weg en kwam fris en
opgeladen terug. Ook heeft het me veel
zelfkennis opgeleverd. Vooral het alleen
reil.en confronteert je met jezelf. Thuis
kun je daar gemakkelijker omheen. Aan
de andere kam: wat je niet in jezelf weet
op te lossen, los je ook in China niet op.
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obSCf"alics
over lief en
leed \"an de
toerisl, die

soms Ireurnis
maar toch

,'aker schuun-
heid op zijn

weg \'indt.
f 19,90

Bij een overlijden moel er ~1\e1hl.•.•1\leel
geregeld worden. J)at gaal \'Cel gl'makkdijkn al,
u le]f al maatregelen hedt genomen. "'iaar wel
mensen vimlen het moeilijk of onaangenaam
om lUikt, maatregl'len Ie lreffen.

liet Steunfonds Hunwnbnw hedt bl.'trouwbare,
ervaren mensen die u kunnen hdpl'll. Als uw
exei:utellr-teslamenlair STE UNFO NOS
bl.'~prdenlemelllhoeuw HUMANISME
laahte wil rr uit moet kumen POST!llS1\ol, JlIIJJ;11nlEClIT
tr lirn. En uilt'inde1ijk mliOcD,IE'i:.i:.tl:lli:
dragen ll' ook l,org V(X)r t$I'
punctuele uItvocring. (l
Vraag een, om
informatil' G I R 0 61 68_

Nalaten is iets heel anders
dan nalatigheid.

AI12 jaar, maandelijkse berichten,.:!: 300
à 500 evenementen per jaar, ook bridge,

bowlen, dansen, wintersport, concerto,
theater- en museumbezoek, tennis

(Den Haag), vakanties éénoudergezin-
nen. Alle leeftijden, in diverse catego-
rieén, honderden leden (in alle provin-

cies},.t 50 regionale contactpersonen, lid-
maatschap/donateur f 30,-- eerste 2
kwartalen, f 50,' per kalenderjaar.

ir. Jan C. Wilms, landelijk secretaris,
SVB, Postbus 95343,
2509 eH Den Haag,

Tel. 070-3279640 (10.20 uur).

KOM ER BIJ!
Singlesclub Vrij & Blij.

Ingewnden mededelingen

Voor sociale contacten en 't hele jaar prettig
gezelschap bij zondagwandelingen, fiets-
tochten, samen uitgaan, mini vakanties,
etc. met de leukste landelijke sportieve

r------------------------------------------------------------.
Ji.I, ik wil meer informatie over L'i,'nexecuteuT-tcstaml'ntair van het Sleunfonds Ilumanismc.
~aam:
ll'lduon:
"\ure>:
I'mtcode:
Woonplaat,:
In L'enenvl'lup zunder po~tZL'gl'lzenden naar:
Steunfonds Humanisrnl', ..\ntw(X)rdnulIlmer 11k 1, ]SOO AC UUl,<:hl~-----------------------------------------------------------_.

Jan Emhuy'rn is nu terug in :"\ederland.
Om zich voor zijn rug Ie laten hehande-
It"n en om lijn moeder, die liek I" bij TC
staan. Zijn plannen vnor de toekomST
lijn nog vaag. HeT echte teiun hreft hij
wel gehad. Het liefste wil hij zich ergens
ve,tigen en daar iets in de biologische
tuinbouw opzetten. "Nuttig zijn voor de
wereld om me heen is nog steeds erg he-
langrijk voor me, Maar door het hoeJ-
dh isme ben ik ook gaan inûen &n jl"el"rst
'''eranrwoordelijk voor jelelf hem. ~ie[ in
de egoïstische hetekenis, maar dal jt"voor
jezelf zorgT, voor jr fysieke en geesldijke
gelondheid. Van daaruit kun je anderen
hdpen. Door jl"zclf tI' openl"n, open je
vaak weer dingl'n bij andere mensen. ~ •

Je nel"mt jtzelf mee onderwq;. Dat heb ik
vooral onJervonden in hl'"t aanknopen
van relaties, Die mislukten steeds - of het
nou in i'ederlanJ was of ergelh wr
wq::.~
Reizen zIer hij als een keuze voor zi,hzelf.
Het gaf hem vrijheid, een on~eJwongl"n-
heid Jie hij in :-':ederLllld niet vond. "Ei-
genlijk heh ik me hi\.'f nooit thuis ge-
Hield, ook niet toen ik klein was. Ik word
I::ck van alle regeltjes en van Je ml'nsen
dil" liever up regel, vertrouwen dan op
hun medl'meJl'i. 1'a J'lpan is 1'ederland
er kampioen in om iedereen in hokjes in
tl" delen. Daar ben ik altijd hed afkerig
\'an I;l'wl"est. Van her volgen van vaste so-
ciale patronen, van dingen doen omd.n
het 7-0 hoort. Als ik in Nrderland hen, is
het net of cr hij mij een algehele verlam-
ming roesla,n, Onderwel:: voel ik me vrij-
er, sterker, zekerder, Veerkrachtig!~
En de ander, de vrienden en familie in
:"iederland, vindt hij niet dat hij die in de
steek Ill'eft I;elatl"n? "Ik kun die wereld
vrij gemakkelijk aan haar eigen lor over-
hHl'll .• \Iijn ouders, broer, l'n m',l"n leef-
den allemaal hun eÎgen leven, Die konden
evengoed l.onder mij - al misten ze me
misschien wel eens. En \'erder had ik wei-
nig diepgaande contacten met mensen. ~
Wel ontstond een moeilijke situatie wen
zijn vader \.'fnstig ziek werd en hij in Ver-
mont zat. Toen duidelijk werd &n zijn
vader niet lang meer te leven had, wikte
en woog Jan Enrhoven wannl"er hii naar
;\"ederland /Ou afreizen. ".\..tijn vader
werd prima verzorgd door mijn moeder
en le hadden veel steun van mensen om
hen heen. i\len had mij niet echt nodig.
En ik was net begonnen met een cursu,
die erg helangrijk voor me was .• \lijn va-
der ontraadde me om naar Nrderland te
komen, hij lei 'ma,lk l"erst die cursus af'.
liet contact met mijn vader wa, in die
laatste jaren al \'eranJerd. Hij kreeg meer
waardering voor me en sprak dat ook uit.
\'('e schreven af en toe ml't elkaar. Toen
hij liek wl"rd, ben ik ht'm V'eel gaan
SÇhrijven. Wat ik kon doen, deed ik meI
de hrie\'en dil" ik hem schreef. Drit' weken
voor zijn dood ben ik tl"rugl;l"gaan. \X,'e
hebben toen nog V'eel gesprekken I;e-
vuerd, met begrip en respect voor el-
kaar. -
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Torn Jansscn

.'~.?WANN~V? f(IJ6 1'1wew kJ.I.j f{~fwwk ?..
~
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Reisboeken geselecteerd
HET HART
VAN AFRIKA
Autcur Eddy Harris trekr maandenlang
rond in Afrika. Hocwd geen Afrikaan,
klopt cr ergens dkp in zijn wezen Afrika
in zijn hloed. Hij mijnwrt: "01' ritmes
zijn op een of andere manier mijn ritme.
Afrika spreekt tot ml;' in zijn t;1il1 van lid.
de m gelach. ~ Hij bCl.Oàr dl' .\Iagre-
blanden, reiST door Centraal-Afrika en
neemt Je STaren in het Zuiden en Westen
waar. Een pr.Khtig en cl'rlijk reisverslag
over een vergeten continent.
'Hel Hart van ,\frika' Joor Eddy Harris,
vertaling Peter Out, Tjadinc Sthccman,
Gideon Jen Tcx. Uitgeverij: Contact,
1993. Prijs f 49,90. ISBN 9025402860.

CHINA,
PER TREIN
Vuor dl.' toerist in ChinJ. is her mrester-
werk van I'aul Thctoux, 'Chio3, per
(rein', eigenlijk een must. Deze ervaren
reisauteur opcrt'ert omier het creJo van
BauJc1aire: '"De ware rrizigers zijn dege-
nen die vertrekken omwille vall het vef-
trt'k." Theroux dineert met Chinese ge-
leerden in !'eking. treint met Je Shang-
ha i-expres en bezoekt de Chinese :\luur.
Hij doet alle provincies aan en eindigt in
het Joor China gekneveld •.•Tibet. The-
roux; '"Men moet Tibet zien om China te
kunnen begrijpen, en iedereen die de Chi-
nezen ervoor verontschulJigt of er semi-
menteel over do •.,t, dient rekening te hou-
den met Tioet, dat hen eraan 7.al herinne-
ren hoc wreed, hoe koppig en materialis-
tisch. hoe ongevoelig Chinelctl kunnen
zlln."
'China, per trein' door !'aul Theroux,
vertaling TIn kc Davids. Uit,l1;everijDe Ar-
heiderspers, 1991. Prijs: f 34,90. ISBN
2954884.

LOGBOEK
MUSKIETEN-
KUST
Chaplin, geinspireerd door schrijver (;ra-
h'lIlI Greene, maakt met een rcisge7c1lin
ct'n tocht op een 7.eilschip langs Je wge-
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door SimoneJacobus

naamde .\Iuskietenku,t. Ze docn Je kust
van Belizc, Gu:nemala, Ilonduras en Ni-
caragua aan w,larhij een persoonlijkc
noot de bOllcntoon \'oert. Chaplin is op
;mek naar de herinneringen aan een verre
\'oorvader. Frederick Catherwood, een
rond~.werveI1J kunstenaar uit de negen-
tiende eeuw.
'Loghoek J\1uskielenkust' door Gordon
Chaplin, vertaling Topics Media Produc-
tion. Uitge\"Crij Mingus, Haam, 1994.
Prijs f 30,- (paperhaek). ISBN
906564217.

BOTPIPPEL
Aandacht \loor h•.,t natuursL'hoon V;Jn het
Carihisch Gehieu wordt vaak overscha-
duwu door de slechte politieke situatie
van sommige landen. De Nederlandse
publiciste I.inda Polman doet in 'Bot I'ip-
pel' verslag van het door Aids geteisterde
llaïti. Ze gaat terug in de historie, be-
schrijft uc tijd van de wrede uietatorsfa-
milie Duvaliers, ohserwert de huidige
ontluisteringen waarbij de zoektocht
naar de vermaarde hootvlm;htclingen
centraal staat. De titel is dan (Jok een
HJitaanse vcrbastering van het Ameri-
kaanse Eo,)! /'eupie. Een informatief
m,l,n soms warrig relaas waarbij de
schrijfster hier en daar te ~rappig wil zijn.
'Ilot I'ippcl' Joor I.inda Pol man Uitge"rii
Atlas, Amsterdam, 199]. !'rijs: f 34,50.
ISB:"1<)0254()17,~9.

FIETSEN IN
FRANKRIJK
In het land dat j;I,Hlijks de meeste ~eder-
landse toeristen trekt, maken tien 0.':eder-
land,e schrijfsters een t()(;hr op de fiers.
Elke ,chrijfster volgt h,IM eigen fietsrou-
re . .\Iarion Bloem iielst door de Zuidelij-
ke Doruogne, Yvonne Keuls dut't de gro-
te Poiwut(K"ht, Astrid Roemer trJpt door
de Franse Ardennen en lIermine de
Graaf doet de ronde van Elzas l.orharin-

gen. Een opmerkelijke hundel met amu-
,ante verhalen.
'Schrijfsters fietsen in Frankrijk'. Uitge<
\'crij La Rivierc & VoorhoC\'c. Kampen,
1993. Prijs: f 19,90. ISBN 9038404964.

HOGE
BOMEN IN
HANOI
Reisjournaliste Carolijn Visser wacht een
warme ontvangst dnor een Vietnamese
familie in Saigon. ze bezoekt de .\lekong-
delta. belandt op een Franse bruiloft in
Hanoi en heeft ontmoeringen met dissi-
Jentrn. Bij het afscheid beseft ze d'lt her
bruisende leven in Vietnam een theater-
stuk is d;\t maar doordraait. ~Tijdens
mijn \'erblijf oen ik er niet ,Khter gl>ko-
men waar het stuk precies o\'Cr ging (-).
,\ta;\r dat stoorde me niet: het spel was
meeslepend. Ik raakte betoverd Joor de
vaan en elegJntie van tientallen spelers.
""ijn herinneringen aan oloedige rrlevi-
siebeclden en oorlogsfilms zijn daardoor
naar de achtergrond geschoven."
'Hoge bomen in Hanoi' door Carolijn
Visser. Uitge\'fij Meulenhoff. 1993. Prijs:
f 34,50. ISBN 9029044179.

IMPERIUM,
ONDERGANG
VANEEN
WERELDRIJK
Een briljant drieluik \,;\11 de Poolse schrij-
ver en reisjournalisr Ryszard Kapuscins-
ki. Hel eerste deel oegint hij Kapuscinki's
kinderj;\ren toen de Sowjetlegers in 19]9
zijn geooortestadje Pinsk in het huidige
Wit-Rusland oinnemrokken. Deel twee
verhaalt over K;\puscinski's reizen door
het Imperium in de jaren van verval en
ineenstorting van de Sowjetunie (19H9-
1991). Her laat,te deel (1992-1993) be-
vat een aant,11 beschouwingen over 7.ijn
rei7.en en de literatuur over Rusland.
'Impcrium, Ondergang van ccn wereld-
rijk' door R}'Slar KapuscÎnski. Vertaling
Gcrard Raseh. UitgC\'crij De Aroeidcrs-
pers, Arnstcrdam, 199."\. Prijs: f 39,90.
ISBN 2952513.



Een hele goede
vakantie!



De eigenzinnige wereld va

Dennis POlier is één ,'an ue
heslc Engelse drama-
schrij\'crs. zo niet de beste.
Hij schreef al sinds begin
jaren zestig voor de tcles-isie
cn werd ook in Nederland
wereldberoemd toen een
enkele jaar geleden de
VI'RO T1JeSi/IKillg
DctectÎ!!c uilzond. Daarin
maakte de Nederlandse
televisiekijker kennis met de

eigen. eigenzinnige cn unieke wereld \';ln

Dennis Poner: de rom;)nlis('hc,
komische, soms cynische en harde
wereld uit zijn eigen jeugd, het Engelse
platteland. En nct als in die andere
heroemde tclc\'isicscric van Potter,
Pel/nies (rom Heavcl/, gehruikte hij
populaire muziek uit de betreffende
periode. Niet als achlcrgrond of
soundtrack, maar als intl,:graal onderdeel
van hel drama. VOOTLi/lstick 011 YOllr
Col/ar paste hij deze werkwijze lOC0111

de sfecr van hCI Engdand anno 1956
(aan de nloravond van de Suel Crisis)
op te roepen.

Begin juni overlced Dennis Potter op
59-jarige lecfrijd aan kanker. In het
lJ.atsre intcrview mer henl 1.eihij onder
andcre het "olgende, \'oor hem
kcnmerkende: '\Vij zijn het enige dier dat
weer dat het dood gaat - cn weh gaan wc
gewoon door, wc hcralcn onl.C
hypotheck, wc docn ons werk alsof wc
het ccuwigc Ievcn hchben en we "ergetcn
maar lic\'cr dat je allecn in dc
Icgcnwoordigc tijd over hetlen:n kunt
praten. \Ve kunnen het vcrleden nict
terughalen, ook al willen we dat nog w
graag. En de toekomst kan nog 1.0
voorspdbaar zijn, cr blijft lOch alrijd een
dement ,'an onnlllrspdbaarheid. Het
enige waar we zcker van zijn, is de
Tegenwoordige rijd. En dat besef staat me
nu zo helder voor ogen dat ik mc gek
genoeg heel rustig \'(ld. Ik kan intens van
het leven genieten.'

Ondanks dat slaagde hij cr lOch steeds in
om hçr vcrleden tçrug te halen. Zo ook
in Lipstick 0" YOllrCol/ar. waar de
dienstplichtige !\tick tijdens zijn saaie
werkzaamheden op het Ministerie van
Oorlog r(~dmarig wçgdroomt op de
tonen van mck '0 run klassiekers als TIJc
Great I'retcmler, Be-bop-a-lllia elf nllle
SI/ede SIJOcs. Dromçn waarin hij lijn
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Vanaf donderdag 7 juli zendt de Humanistische
Omroepstichting zes weken lang de laatste televisieserie van
Dennis Potter (foto onder) uit: Lipstick On YourCollor.

Op her Ministerie van
Oorlog, waar dc 21-jarigç
Mick zijn diemtplicht
vervult, komrle,'en in de
brouwerij wanneer op een
dag dienstpliçhti!o\c Francis
(links) lcttcrlijk komt
binnenvallen. Korporaal
Berry (recbrs) verwelkomt
hcm op de van mililairen
bekende ,'ricndclijke wijle.

Vanaf 7 juli U'S dondndagen lang, stccd~
om ongeven 21.00 uur: ljpstiek 01/

Your Cul/ar. Op deze pagina'~ alvast l'en
klein voorprocfjc.

,... '.

superieuren de baas is en waarin een
engel cen beeldschone naakte blondinc is
die hç\'ig naar hem verlangt. En dcze
dicnstplichrige is nog maar êên \'an de
"icr jonge hoofpenonen, die allemaal zo
hun dagdromcrijeo hebben.

Korporaal Berry is getrouwd mer Sylvia,
werkzaam als ouvreuse in ecn bioscoop,
maar \'oorallich rhuis vcrvelcnd. De
twce huren een erage in hct huis \'an
Francis' oom en rame, hetzclfde huis
waar Francis lijn imrck nçcolt. Francis i\
direct cn d.mig van zijn stuk als hij lijn
medebev,oonsrcr op dc ~malle trap Hielt
passeren.



tennis Potter
Japanse prijs voor hoorspelscript

Voor .\1Îck wrandcrt cr voonhands
wcini~. De uren op kantoor blijven
voorbij sluipen en meer dan eens droomt
hij weil: in de muziek. Zijn superieuren
worden in die dromen dansers onder zijn
regie: life COIl/d bI,' IJ c/rCI1I11. 5h-boom,
sb-boom .....

Voor Francis is het leven
bijkans een droom, nu hij
Sylvia heeft leren kennen.
Alleen zijn zijn dromen wat
onschuldiger dan die van de
meeste andere pt.'rsonages. Als
Francis aan Sylvia denkt, l.iet
hij grazige Alpenweides en
boerenge1uk..... ••••

tove is strmlge en soms
worden dromen werkelijkheid.
Eind goed, al goed. zelfs bij
Dennis I'oucr. ••••

Rudic van .'leurs heeft \'oor
zijn ,cript van het radio-hoor-
spel 'De ramp' UI,' !vlorishige
Award gewonnen. Deze Japan-
se prijs werd hem op 25 april in
Tokyo uitgereikt. Het hoorspel
wCTd geproduceerd en uitge-
zonden door de Humanistische
Omroep Stichting.
De :\lorishige Award Interna-
tional Allin Drama Cantcst
werd voor Je vicnle keer ge-
houden. Dit festival wordt ge-

organist't"rd door de Japanse vereniging
van radio- en rclcvisicschrijvcrs. Er WOf-
den twee prijzen toegekend: één HJor het
heste script en één voor het beste werk.
Dele laatste prijs is toegekend aan het
hoorspel 'Radio Inferno', dat werd inge-
zonden door de Bayerischer Rundfunk.

..•••• S\'lvia droomlook. maar van hele andere
dmgen. Terwijl Mlek \'e~ecfs \'erdoofd
is door het Amerikaanse niehtje van één
van zijn superieuren, zil Sylvia
opgezadeld met een hrute echtgenooI en
een al te onschuldige minnaar. En nid te
vergelen met de hijgerige o~anist uit de
bioscoop. Dus droomt Sylvia van "lick:
IX/hat UJOIlItJpeople say, what woultJ
peuple llo, what wOl/ld peuple think, if
pelJ/,le k"ew I was witl1 YlJll. maki,,'
/twe ....

Aan de prijs is hehalve een certificaat een
geldbedrag van één miljoen yen (onge-
veer 18.000 gulden) verhonden.
'De ramp' (in de Engelse vertaling 'The
Rood' genoemd) is een aurohiografisch
verhaal over een dertienjarig jongetje dat
in het begin van de jaren vijftig zijn vader
verliest, in onder meer de bovengrondse
kernproeven in de Verenigde Staten voor-
tekenen voor de toorn van God ziet, dan
de watersnoodramp meemaakt; kortom
Lijn kindheid verliest. Samen met regis-
seur Kees van Vlaanderen ontving Van
Meurs voor dit hoorspel in 1993 de Zil-
veren Reismicrofoon en de j.B. Broeksz-
PrIlS.

Radio over reizen
De Verbeelding is iedere maandag te be-
luisteren op Radio 5 van 14.30 - 15.00
uur (A."I 1008 Khz, of via de kabel).

20 juni:
'Reizen door de vermaardste deden van
Klein Asia, de eilanden Scio, Rodus, Cy-
prus en de voornaamste steden van Ae-
gypten, Syriën en Palestina'. Cornclis de
Bruyn, 171' eeuwse reiziger, schreef dit
reisboek lil 1698. Programmamaker
lIonka Verdurmen maakt er een pro-
gramma over.

27 tuni:
'Op reis met !\brcellus Emants'. Schrij-
ver .\tar.:ellus Emants (1848 + 1923) hrak
mer grote opluchting zijn studie rechten
af rol'n hij bij de dood van zijn vader een
grote mm gclds erfde. De rest van zijn le-
ven heeft hij grote reizen gemaakt. Naast
bekende romans als 'Een n.lgelaten be-
kentenis' en 'Liefdeleven' heeft hij een
groot a,lOt;)l reisverhalen gepubliceerd.
Rina Spigt stelde van fragmenten uit die
verhalen een programma samen. Acteur
\'('alter CrOlnmclin leest de teksten en
neerbndicus ~op .\-laas geeft een toelich-
ting.
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Inqelonden Metledeling

Minislni,' ,"an J"'lil;l'

Humanistisch Geestelijk
Raadsman/- vrouw

Taken u voert indIViduele en groepsgesprekken met gedetIneerden: neemt deel aan

overlegvormen binnen de Inochtlng en aan extern overleg met humanIstIsche collega's:

adviseert de directie met betrekking tot het beleid in de inrichting

FUllct ie-eisen AcademIsch werk. en denkniveau. afgeronde opleldrng aan het

Humanistisch Opleidings Instituut of de UnIVerSiteit voor Humanistiek; bekendheId met het

werk enlof relevante werkervarlllg: minimumleeftljfd 30 jaar. Salaris Mrnimaal f 4945 .• en

maximaal f 7973,- bruto per maand; B% vakantietoeslag; gennemde salarissen zijn gebaseerd

op een volledige werkweek. St andplaa ts Hoogeveen of Haarlem.

Bijzonderheden Oe vacature rn Hoogeveen ontstaat per direct, in Haarlem per

ultImo 1994 Voorkeursgroepen JustitIe draagt bij aan het vergroten van de

werkgelegenheId voor vrouwen, gehandIcapten en leden van etn,sche minderheden.

Daarom worden zij uitdrukkellfk uitgenodigd Ie solliCIteren.

111lichtingen Telefonische inlichtrngen kunnen worden rngewonnen bij de heer

W. Ier Horst van Delden. Centraal Geestelijk Raadsman, te bereiken onder telefoonnummer

[03404] 52301, Soli ici tatie\vi jze SchrIftelijke solliCitaties, graag voorzren van

mOtivering en curriculum vItae en onder vermelding van gewenste standplaats en

vacaturenummer 4 055 3362, binnen 2 wüen na verschijnen van d'l blad te zenden aan: Centraal

Geestelijk Raadsman bij de Innchtingen van Justitie, Laan van Vollenhove 2941, 3706 AK Zeist.

Justitie: het juiste gewicht il1 de schaal

32 ullr per weeK

24 uur perwl;'ek

l'cnilenliaire Inrichtin~cn .De Grincnuorgh' Iloogevecn

Penitentiaire Inrichtingen' [)c Sehakel' Ilaarlem

Justitie
Aan de inrichtingelI 1'(//1

J II~rit it, ;;;j /I. af/uw /..:1'1 ijk

Fml dl' groot/r I'flll dr'

IJf:! rr[JelU/e i11rklJ ri lig.
Jllil- nallll'e! parl-tinU'

geestelijk l'I'rzorgers

1'(',lwmiefl. Voor de

11II/lWI1Îsliscl! ge/'stdijk

(mulslil'aen om/er /U!/!, is de
Cen/raal (jees/I'lij!.:

R(/(/(ÜIlU/I/ /lij de

illrirlllillgl'lll'ml jllstiri('

lu'/asl met de U't'rtJillf{ 1'11

se/I'cti('. Hij dro(/K/hell, lill

erll illllOlUlelijke

~

henoe/lllllg

~ duorllet

HlIlIUllllstlscll

~

\la/lOl/d. /loor lil)

liet f',/lIll5tl'f/l'

1'(lII }/l5t1/I(',

Humanistisch
Verbond _
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De vechtmaatschappij
Informaricpakk~r 'Je ycchtmaarschappij'
geschikt voor gespreksgroepen. ondl."r-
wijs en voorlichting.
Hoe kijken humanisten aan tegl."11 Je situ-
atie dat sommigen werkloos zijn terwijl
anderen w('gros d<.- enorme werkdruk
kans lopen op stress? Welke bedreigingen
komen (T op 011S af co welke kansen zÎt'll

we? H('t informatiepakket bit'ut goed
materiaal voor een zinvolle discussie op
het werk, op schonl en in de afdelingen
van hl:t HV,
Het informatiepakket bestaat uit een vi.
deoproductie (23 minuten), rcn handlei-
ding voor discussie, een themanummer
van Rekenschap en hcr uitgebreid verslag
van de canfert'mie over de vechtmaat-
schappij. Het pakker kost f 35,- exclusief
porto. U kunt het benellen bij Arianc de
Brauw (afd('lin~ Bezinning), tel. 030-
318145.

HV-voorzitter Paul Cliteur
bijzonder
hoogleraar
Vanaf 1 septembcr is !'.lul Cliteur behalvc
algemcen Hlorziner van het Humanis-
tisch Verbond ook bijwnder hooogleraar
wijsbegeerte bij de Technische Uni\'ersi-
teit Ddft. !'aul Clireur wordt benoemd
door dc stiduing Socrates, die Ilcnl daar-
nlee aanwijst tot opvolger van 'Vim van
Duoren die vorig jaar o\'erleed.

Leven met een carrière

Ingelonden Mededeling

Unieke cursus "oor directeuren en leden van managementteams

------. -A-G-N-E-S ~S-LA~A~T:-:::T~ER;;;U-;;G:;--
PETER VAN STRAAT~N. an Agnes het feuilleton dat

, h t slordige leven v ' I.'d
Nieuwe scènes Uit e.. 'Al ïd trefzeker, altijd intelligent, atlJ
wekelijks in VN ~ersch'Jnt. t~ (Elsevierl In de boekhandel 23,50.
vol liefde voor zIJn personagesOE HARMONIE, AMSTERDAM-

De cursus vindt p!a;)Ts op \'tijdag 23 en
z.aterd.lg 24 septembcr, 21 en 22 oktober,
25 en 26 novembcr en op 16 en 17 de-
cember in het Witte Huis in Borne (Over-
ijssel). Deelnam,' kosr f 5.250,- (excl.
BTW) inclusief cursusmateriaal, over-
nachtingen en maalrijden).

Voor meer informatie of voor de gratis
folder kUil[ u zich wt'nden tot het Huma-
nisrisch Vt'rbond in Utrecht, tel.: 030-
318145 (Hclene van Dijk). bxen kan
ook: 030-367104.

dacht hesteed aan de invloed van mon-
diale, politiek-economischt, ontwikkelin-
gen op de Nederlandse situatie en de his-
torische ontwikkeling van arbeid. De rol
van de manager in een complexe werk-
omgeving en de noodzaak van creatief
leiderschap staat in het tweede blok cen-
rraal. Wat de invloed van maatschappelij-
ke en culturele ontwikkelingen op werk,
relatÎes en leefstijl kan z.ijo, wordt in het
derde blok bt'h,mdeld. En hoe u de goede
h,lbns russen kwaliteit van leven en kwa.
lireit van werk vindt, leert u tijdens de
~'ierde bijeenkomst.
U krijgt inleidingen door gerenommeerde
sprekers uit verschillende disciplines.
Specialisren op het gebied v;)n bedrijfs-
kumie, sociologie, ,'conomie, kunst en de
journalistiek belichten her thema 'I.evcn
mer een carrière' elk up eigen wijze.

De cursus 'Leven met een carrière' helpt
u bewust keuzes te maken, Tijdens acht
dagen, verdeeld over 4 x 2 dagen, wordt
u een gevarieerd programm;) J.3ogeboJen
met lezingen, discussies en workshops.
Ook wordt uw gcesr a;)o her werk gezet
met een tweetal anti-stress technieken,
namelijk RET (rationecl emotievc trai-
ning) en AT (autogene training). Beide
techniekeo helpen u om te gaan met de
dagelijkse werkdruk.
In vier blokken wordt onder meer a;)n-

U heeft carrière gemaakt, maar uw eind-
doel nog niet bereikt. U wilr nog één keer
promotie maken. Of juist niet: hel eind-
doel is uw loopbaan langzaam af te bou-
wen, wdat u bijvoorheeld meer rijd heeft
vuor uw kinderen, uw partllt:r of \'oor
hobbies.
Voor het maken van deze keul-e hedt het
Humanistisch Verbond in samenwerking
mct opleidings- en conferentiecentrum
Reliëf ccn unieke cursus opgezet. SptX'i-
aal voor dirt."t:teuren, leden van manage-
mentteams en hoofden van afdelingen
van organisaties in de profir en non-pro-
fitsectnr die keuzes moeten maken.
.\laatschappelijke verplichtingen, werk-
druk, srress, partner, kinderen: hoe gaar u
om met andermans behoeften en met
claims die sreeds sterker worden? Hot.
mobiliseert u uw kwaliteiten om TOropri-
male pre,taties te komen?

Nieuw boek verschenen
van Jan Glastra van Loon
'l\knsenwerk: levensbeschouwelijke ver-
kennin~en van ccn humanist' is de titel
van het onlan!-\s verschenen boekje van
de oud-voorzitter van hct Humanistisch
Verbond. Hij s,:hreef de tien opstellen
oorspronkdijk als artikelen en lezingen
in de zeven jaar dat hij voorzitter was. De
bundel is verschenen bij uitgeverij Boom
te Amsterdam en kost f 24,50. ISBN 90-
5352-117-8.

Aantal abonnees op de
Humanist groeit snel
In de maanden maart, april en mei is het
aantal abonnees op de Humanist snel ge-
su-gen. Netto kwamen er in die drie
maanden preóes 869 abonnees bij. In to-
taal relt de Humanist nu w'n 5200 lusse
abonnees naast ungeveer 12.400 abon-
nees die ook lid lijn van het Humanis-
tisch Verbond.
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Hivos laat jongeren vertellen over
hun ervaringen in Midden-Amerika

Voor boekingen kum u rrchtstrceks contact opnemen met de
PPP-rci7.igers:
Erika .I\Ilannink, Utrecht (030 • 4.l4737) over kofficbocren in
Guatemala, hun cultuur en lOekomst\'erwachtingen.
Ban Dirks, :\'ieuwegein (03402 - 32085) over het leven van
de koffirboeren in Palin in Guatemala.
Kee\ Kodde, ~ijmrgen (OSO - 780882) over koffiecoöperaties
in Guatemala en milieu-organisatie CESTA in EI Salvador.
Theo de Wil, Rotterdam (010.2140976) over het dorp en dl"
coöperatie van Santiago Chimaltenango, een lndianrndorpjr
in West-Guatemala.

Vier jongeren reisden een tijdje rond in Guatemala en El Sal-
vador. Vol indrukken kwamen ze terug in Nederland en heb-
ben veel te vertellen over w.u ze daar allemaal meemaakten en
aanschouwden.
Een week lang wan:I1 ze in Guatemala te gast bij et"n coöpera-
tie van de Grupo de los 14. Ze zagen hoe koffiehoeren een he.
ter bestaan trachten op te houwen en spraken met hen over de
mekomst. Ze bezochten de enige Indiaanse kram EI Regional
en en'aarden het belang van lokale nieuwsvoorziening in de
achtergeblevt"n gebieden. In EI Salvador deden zij de nieuwe
federatÎe \'an Iandbouwcooperatirs FECORASAL aan, even-
als CESTA, een Salvadoraanse milieu-organisatie.
Journaliste Erika :\lannÎllk, wcrcldwinkclier Bart Dirks, poli-
ticoloog Kees Kodde en account-manager Theo de \'('it wer-
den uitgezonden in het kader van het Project Partner Plan
(1'1'1'). Drze reis stond in het teken van 'Altrrnatieve Handd'
en de campagne 'Democratie \X'ereldwijd' en werd grorgani-
';Cerd door H1VOS (Humanistisch Instituut ,"oor Ontwikkt,.
lingssamenwerking), S.O.S. Wereldhandel, Inzet, Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels en de NJ~10 (Nationale Jon-
gerenraad voor :\lilieu t:n Omwikkeling). De vier zijn bc-
s.chikbaar om ov'er hun ervaringen te vendien aan de hand
van een diapresematie.

Zondag 12 juni v'ÎnJI om uit-
stapje plaats. We gaan naar
de lentoonstdlin~ 'Duivels en
demonen' in hel museum
Catharijneconvent JO
Utrecht. Iedereen die mee wil,
dient 's ochtends om 10 uur
aanwezig te zijn in de sta.
tionsrestauratie v'an hel St,l-
tion Gouda centrumzijdt:. De
treinko"en en entree (f 8,-
/6,60/],-) 7.ijn \'oor ei~en
kosten, het HV-MidJen-Hol-
land mrgt ~'oor een ~ids, dil.'
on~ rondleidt en uitleg geef!.
:\1en\Cn JO de omgevJOg
Utrecht die meewillen, moe-
ten rond 11.00 uur aanwezig
zijn in het museum Calharij-
neeon\'eOl, Nieuwegracht 63
in Utrecht. Na de rondleiding
is cr dan gelegenheiJ eens met
elkaar kennis te maken en een
kopje koffie te drinken.
Inlichtingen: Marry Men-
scha,lrt, tel. 01820 - 2.3778.

Jaarlijks uitstapje
naar Utrecht

Op maandag (; juni is er weer
een Humanistisch eaf.:, aan-
\";lng 20.30 uur in Trefeen-
trum C.O.c., Spieringstraat
113a in Gouda. Gewoon een
praatje maken, elkaar beier
leren kennen, gezelligheid,
maar ook 'de stelling van de
maand'. Deze keer zal Jethro
\leids de stelling v'erdedigen:
gelijke behandc1ing: .... ik
niet! Hij zegt hiermee, dat be-
paalde regels wel v'oor ;\leder-
landers gelden Illaar niet voor
allochtonen, daarmee wordt
snms een omgekeerde discri-
minatie hewerkstelliv;d.
Hij baseert zijn stelling op ei-
gen ervaring en die van men-
sen in zijn omgeving. Een leer
prikkelend en gewaagd on.
derwerp. Leden en niel-Ieden
zijn welkom. Verdere infor-
matie: .1\1arry J\lenschaa.rt,
tei. 01820-23778.

Humanistisch Café
in Gouda

Van het hoofdbestuur
Abonnees/lelers van de Humanist zullen af en toe
wcl eens will~n weten waar dat Humanistisch Ver-
bond mee beûg is. Vandaar hieronder in klein bestek
een overzichT van dingen die gaande zijn of die eraan
komen.
De accenr",crschuÎ\'ing
Meer aandach, VOOT wat de humanisten in Neder-
land willen en een daarop afgestemd aanbod van
"producten ~. Vormen of structuren zijn daarbij mid-
del en ~ccn doel, dus ondergeschikt. Ecn humanisl

loekt geen structuren. Hij zoekt antwoorden op 1c\"CllHTagcn en
ook als hij het anTwoord al meen[ tI' hebben wil hij dat wel eens
meten of toetsen aan de gedachten van anderen, zo denken wij.
En in een aanlal gc\'allcn wil hij ook concrete, op maal j.;csncdcn,
hulp bij het zoeken van antwoord op zijn lewIlsHagen.
De produkten
:\knin~milin~en OV'CTmaalschappelijke ontwikkelingen, of acu-
IC verschijnselen, voortkomend uil bezinnin~ daarop. Geen on-
bewnnen kreten. MaM ook ~een zwij~zaalllheid waar de ~emid-
delde humanist een uitspraak v'erwacht. Zo mogelijk afstemmin~
van die voorgenomen mening~uitingen vooraf in re~ionale bij-
eenkomsten met sympathisanten en mei verwante organisaties.
Publiealies
Periodieken, zoals de HumaniSI en Rekenschap, brochures, tek-
sten v'an lezingen, s'lmenv'atlingen v'an symposia. Cursussen en
andere bijeenkomsten voor een breed scala van geïnteresseerden
op verschillende plaatsen in hel land. Locale aCliviteilen, d.w.z.
door de plaatselijke afdelingen te organiseren e\"Cnementen,
wa,uvoor bij humanislen in hun 'verzurgingsgebied' behoefte be-
sta,lI. Concrete hulpverlening, zoals de gee~tclijke verzorging, de
uitvaanbegeleiding en de maatschappelijke hulp bij Humanitas.
De samenwerking
Nauw contact en afslemmin~ v'an doelstellingen en produCten
met andne humanislische organisalies om ieder nlllr zich, maar
ook tezamen meer herkenhaar en doelmatiger te kunnen werken.
Om overlappingen, maar ook leemten in het gezamenlijk aanbod
IC v'oorkomen. De faciliteiten v'an de Humanistische Omroep
Stichling z-ijn voor de vergroting van de herkenbaarheid daarhij
van eminenl belang. Op nauwer samen ••••.erken gericht overleg
russen een ruim aantal humanistische groeperingen i, konelin~s
gestart, :\1aar ook verslerking van de contaclen met organisaties
buiten de humanistische kring zal meer aandacht krijgen.
De verenigingsstructuur
Humanislen z_oeken niet naar structuren zeiden ••••.e al, maar er
moel door het Verbond wel gestructureerd gewerkt worden om
het 'de zoekers' makkelijker te maken. Vandaar een Cenlraal Bu-
reau dat als naagbaak dienst doel, maar op doelgerichte en
doelmatige wijze activiteiten v-oorbereidt, vorm geeft en afwerkt.
Vandaar ook de lo("ale afdelingen die aansluiling bieden voor
hen die wat meer in verenigingsverband invulling willen ge\'Cn
aan hun belrokkenheid bij het humanisme. En v'andaar ook het
toegroeien naar een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waar
deels formele zaken worden behandeld, zoals de benoeming v-an
besluursleden, het bestuursbeleid wordt beoordeeld (jaarverslag,
jaarrekening) en principiële beleidszaken vooraf worden gelOelst
(beleidsplan), maar waar de kern van de samenkomst zal bestaan
uil een e\'enement dat meer leden aalllrekl dan hen die tot dus-
verre de congressen bezochten.
Tenslotte: plannen om meer differentiatie te scheppen in \'ormen
van betrokkenheid (denkl u daarbij aan: lidmaatschap. ahonnee
van de HumanisI, donateur) zijn in vcrgC\'orderde \taat v'an
voorbereidinll:. Los daarvan is v'anzelfsprekend elke extra gelde-
lijke bijdrage om onze aetiv'iteiten een hetere financiele fundering
te lI:C\'en welkom. Daarvoor slaan bankrekening I."'G
69.55.97.124 en girorekening 197930, heide ten name van het
Humanistisch Verbond te Ulreeht permanent open. Op voor-
hand harteliik dank vour uw betrokkenheid. Hel hoofdbestuur
ziet uw reacties graag tegemoet.

Namens het hoofdbestuur,
JooP Puls
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leder voor zich?
Politici in debat o\'cr maatschappcliikc
betrokkenheid in de jaren negentig

Op dinsdag 6 septemher \'30 13.30 tot 17.00 uur vindt in Perscentrum
l':ieuwspoon in Den Haag onder de titel 'Ieder \'oor zich?' ren publiek
debat plaats over het thema: '~Iaatschappclijke betrokkenheid in de ja-
ren negentig'. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Raad van
Kerken, het Humanistisch Verbond en de vakcentrales FNV en CNV.
Dagvoocziner is Diek Dolman, oud-voorziner van de Tweede Kamer.
Aan het forum nemen o.a. deel: de kamerleden Anne Lize van der Stoel
(VVD) cn Louise Groenman (D66); \'crdcr zijn gevraagd .\lohammed
Rahbae (Groen Links), Hedy d'Ancona (pvdA) en C. Klop (plaatsver-
vangend directeur wetenschappelijk bureau CDA).
Aanleiding voor het debat is een eerder gehouden interne studieconfe-
rentie \'an de deelnemende organisaties over hetzelfde onderwerp. Zij
signaleren een stagnerende organisatiegraad of zelfs dalende ledental.
len. Duidt dit op een algemene vermindering \'an betrokkenheid van
burgers bij de 'publieke zaak'? Of een afnemende betekenis van zinge-
vende ideologieën en de daarbij behorende koepelorganisaties? Welke
uitdaging ligt er voor hen om aansluiting te vinden bij andere, nieuwe
vormen van maatschappelijke betrokkenheid (wals bij Greenpeacl.' of
Amnesty)?
Na bezinning in eigen kring willen de organisaties ook de politiek con-
fronteren met bovenstaande vragen. \,(.'elke antwoorden heeft de poli-
tiek op deze ontwikkeling? Wat voor gl.'volgen heeft dit voor de inrich-
ting \'an onze samenleving?

De conferentie richt zich met name op bij het beleid hetrokken pl.'fSOnen
uit de dl.'elnemende organisaties. Voor het Humanistisch Verhond dus
vooral bestuurders en functionarissen. Andl.'re hl.'langstellenden kunnen
de conferentie ook bijwonen in lOverre er plaats is.
De toegang is gratis, opga\'e vooraf is noodzakelijk. Aanmelding kan tot
25 augustus telefonisch of schriftelijk bij het Humanistisch Verbond,
Postbus 114,3500 AC Utrecht, tel. 030-318145 of fax 030-367104,
onder vermelding van: conferentie 'Ieder \'oor zich?'.

Ontmoetingsdag werkgroep
Alleenstaande Humanisten
De werkgroep Alleenstaande Humanisten organisl.'ert een ontmoe-
lingsdag op zaterdag 24 september in Zeist.
Hetthcma \'an die dag is 'Keuzes maken in de vl.'rschil1ende fasen van
hetlc\'cn'. Na cen korte inleiding door Kees du Gardijn zal aan de
hand \'an \"fagen in kleine groepen hierover gepraat worden. Daar-
naast is er lijd om elkaar op een andere manier te ontmoeten, bij-
\'oorbeeld wandelen in de bosrijke omge\'ing.
Plaats: Coornherthuis, Oranje Nassaulaan 71, 3708 SC Zeist,
tel. 03404.14060 (vanaf station Dricbcrgen-Zeist bus 54).
TIjd: zalerdag 24 september, van 10.30 lOt 17.00 uur.
Ko~ten: f 32,50 inclusief koffie, thee en lunch.
Aantal: maximaal 60 deelnemers.

De werkgroep zei zich in \'oor alle leden van het Humanistisch Ver-
bond die alleenstaand zijn, wnder daarbij een leeflijdsgrens te stel-
Jen. De Ihem~l's en activileiten zullen echter worden gericht op de
leeftijdsgroep \'an 40 tot 60 jaar. Er is ahijd ,'eel belangstelling voor
de bijeenkomsten van de werkl;roep. Als u beslist mee wilt doen,
wees er dan snel hij. Wc proberen een redelijke verhouding man-
nen/Houwen te krijgen.
Opgeven: \'oor 1 juli bij Agnes de la Rie, lel. 05910-22648, Laan van
de Marcl621, 7823 BS Emmen (liefst telefonisch).

Ingezonden mededeling

00LOS
DO VAST
StichtingLosVast, Em~1'>edijkI4. 5235AE, DenBosch
teleraon 073-421323 op werkdagen van 9-10.30 uur.
fax = 073-410388 postgiro = 2421600

doelstelling
• Ieren omgaan met alleenzijn
• bevorderen van zelfredzaamheid
• populariseren van preventie
denken + doen.

methode
door voordrachten, brochures, en publikaties.

brochures
7001 = gesprekscahier: leren omgaan

meI alleenzijn. Cf 10.(0)

7002 = alleen in huis, help u zelf:
veilig en zclfrcdz.aam. (j 9.75)

7003 = alleen, hoe kom je er bij:
de zieke alleenwoner. (f 7.50)

7004 = over vooroordelen,
kontakten, nrdriet. (J 6.00)

7005 = 2 posters: mentaliteit en praktijk

van alleen wonen. ij 7,jO)
7007 = aktuele reislijst: aanbevelingen

verstrekt door alleengaanden. (j 5.(0)

7008 = symposiumbundel:
over zelfredzaamheid (30-03.'90). (j 15.00)

advertenties
"wie de keus heeft tussen alleen of samen, die heeft niet
te klagen. amen. - Onlmoelen mag geen moeten worden.
• graag op de fiets maar ruet naar mets. - alleenzijn is
(g}cen lot. - alJeenzijn niet compleet? kom nou! .•
samenzijn kàn meevallen, alleenzijn Un legenvallen .•
december maakt triestig? wel, dal klinkl uildagend. - de
helft van allen die nu samen zijn is straks alleen" • (en
dergelijke kreetjes).
Onze uitspraken roepen wellicht vragen bij u op. Dàt is
eerlijk gezegd ook de bedoeling. Dènkertjes dus. Stich-
ting LosVast is er al bijna 24 jaar mee bezig: we raken er
niet over uiIgedacht!! De maatschappij veranderl altijd
weer. Wij veranderenó6k, en datvinden we bemoedigend.
Desgewensl denken wij mei u mee.
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Dripjurige ()pleidÎn~
gcdurt~lUlelIPgeIl
weekpÎllti('1l per jU<II'

Maantoerisme nieuwe stijl

School voor kunstzinnige
therapie en psychosynthese

van het Humanistisch Verbond

Een abonnement op
de Humanist
Als lid krij~t u de Humanist in de
bus. Maar u kunlook een los abon-
neml'nt nemen op de Humaniq. Voor
f 37,50 pL'r jaar ontvangt IJ negen
uummers, waaronder het speóale zo-
mernummer en hel dubbeldikke win-
ternummer.
Bel nu: 030 •.')1K145.

Lid worden van het Humanistisch
Vl'rhoml is makkelijk. hn telefoon-
tje is genoeg: 030-318145.
De minimumcontributie hedraa~t
f 75,- per jaar. Een hogere bijdrage is
welkom. Voor leden met een inkom-
en la~er dan f 18.000,- hruto per jaar
is de minimumcomriburic f 45,-.
Jongeren tot 27 jaar betalen slechts
f 35,- pL'r jaar. Elk lid ontvanh'l nC!wn
keer per jaar de Humanist.
Als lid krijgt u ook koning op l~e
toegangsprijs van hijeenkomsten
rn symposia.
Per lid kan één persooll op hl,tLClfde
adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap. hn medelid ontvangt
geen Humanist.

Lid worden

rohorkarretje op ue maan zitten. In
werkclijkhL'id hesturen le die op afSland.
.\1el RussÎsehe raketten moet dat in 1')')7
goedkoop op de plaats \'an bestemming
worden gchrachl. ]'.;aast 'hl.'stuuruerstijd'
wil het hedrijf ook tcievisÎehl'eluen
verkopen, hijvoorheeld van de
landingsplaats van Je Apollo 11. \'OOT
de robol-lOerislcllzal die hislOrische plek
echter \'erboden lerrein zijn.

Kaartjes \'oor vakantiereizen naar ue
maan worden al lang niet meer \'erkoehl.
Maar een kwart eeuw na ue eenle
maanlandin~ (juli 1969) koml een
bedrijf in Virt-:inia met een alternatief:
robotvakantie op de maan. DM gaat met
tclepresenee met beeld en gduiu iemanu
ue indruk geven dat hij ergem anuers is.
Klanten l.ullen vanuit een controlekamer
het idee hebben dat ze in een

Prijsvraag voor de Humanist.lezer
UW SLOGAN OP DE

NIEUWE HV.KALENDER
De vakantie is hèl uitgelezen momenl om in een luie swel in uw win. op het
strand of waar dan ook, eens even rustig bij te komen. Wellichl dwalen uw ge-
dachlen niel alleen af \'an uw werk maar gaan ze nog iets verder. Naar hel hu-
manisme bijvoorbeeld. Kum u duidelijk maken in een korte en kuchlige zin
wat voor u humanisme belekent?
Swur dan een kaartje, bij voorkeur vanaf uw vakantie~adres, naar het Huma-
nistisch Verbond. Wie weet, verschijnt de nieuwe HV.kalender 1995 en dan
met uw inzending crin! Gerenommeerde cartoonisten zorgen ,"oor een toepas~
selijke 'vertaling'. Naast de vereeuwiging van uw slogan op de kalender, ont-
vangt u bovendien de originele cartoon.

Uw verwoording van hel humanisme kunl u zo breed als u wilt interprelCren.
Het mag serieus zijn, maar ook humoristisch of ironisch. Een jury zal zich bui-
gen OVl;:rhet aantal inlendingen en cr drie goede uitkiezen.
Of u nu vakanlie viert op Kos, in Balkbrug of WladiwoslOCk of Doesjanbe:
sluur ons een \'akantiekaart! Dit kan 101 1 september. 1\tel uw \'akantiekaarten
wordt de gang van ons Unechtse grachtenpand gedcçoreerd çn opge\'folijkt.
Onder de rest van de inzçnders verloot de redactie eçn aantal nieuwe HV-ka-
lenders 1995.
"teer informaliç: Humanistisch Verbond, afdeling Communicatie.
T c1efoon: 030-318145. (Over de uitslal/; wordt niet gecorre~pondl'erd).

Dit is het
dubbeldikke
zomernummer
van de Humanist.
Het volgende
nummer verschijnt
1 september.
Kopij voor dit
nummer moet
uiterlijk 12
augustus in het
bezit van de
redactie zijn.
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fraais (6)
Ie van (4) -

-

Ideaal vakantie-oord (13)
Op die (fnto)-jacht ziet men anders veel
i':apolcons vakantie-eiland; hij had er ba
Kan vakantie-napret ~cvcn (3)
l\vcezijdige pret (3)
Geen kattrodletje (7)
Vis op het mand (10)
Hij heoefent denksport heter dan een inwoner van RoncnL1m (6)
Die Brit, is-ic niet in cigcllland meI vakantie? (8)
Vader 7Ondc[ kinderen (5)
Apart tropisch stukje Nederland (5)
De eerstt" tv was ecn vergissing (5)
:-':aar Griekenland en dooreengenOmt'll met een kater (5)
Eetlust na zo'n tocht (4)
Vl."el\'{'rurict in dat tenue (7)
Gewild toevluchtsoord bij regen in Je vakantie {6)
Zo is reil.cn niet goed (5)

Opwind~'nde tijdschriften (over cactussen) in de vakantiekoffer (14)
'\lag nooit vakantie nemen
Wonde plek (14)
De glazenwasser is het niet voor lijn plelier Ol)
Workaholic?' (14)
Sporen van fiets- of autobanden
(U)
.\landela raakte hier in de war (7)
In dit land gaat moeder voor vader
(6)
Watersporl met een plant (5)
f.cn 7.eer (s)malle basis voor
toerisme (4)
Ilier kan men vakantie in, aan of
op houden (3)
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Humanistisch Verbond
Antwoordnummer 2181
3500 VB Utrecht



Een blad dat prikkelt tot nadenken

Neem nu een proef met de Humanist
voor slechts f 15,= ontvangt
u de rest van het jaar de
Humanist in de bus.
Vul de bon in, knip 'm uit en stuur 'm op.

0 _

Ja, ik neem de Humanist op proef voor f 15,=

~-~--

:-':aam;

Adres:

Postcude:

Plaats:

\'faehtcn s.v.p. met hctalcn tot u een acceptgirokaart umvangt

Bellen kan ook:
030-318145
(kantooruren)
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