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De woorden die door de scholieren moesten worden ingevuld, zijn onderstreept, de 
woorden van de amateurs zijn gecursiveerd en die van de specialisten vetgedrukt. 

In ideële reismijmerijen verzonken 

Er zijn goddank talloze interessante, pico bello vakantieaanbiedingen in rijk geïllustreerde, 
geüpdatete brochures. Wat vind je zelf van een excursie in Brugge, het Venetië van het 
Noorden, een allesbehalve armoeiige West-Europese stad, ook al is het centrum maar een 
vier- à vijfhonderd hectare groot? De would-be-intellectueel, liefhebber van sightseeën, 
zoekt er goedgeïnformeerd de majesteitelijke arcades, transepttorens, apsissen en lateien 
uit de middeleeuwen op. 

Hij ontwaart er authentieke oudtijdse crypten, laatgotische kerken, pittoreske rococogevels, 
een bijna acht eeuwen oude, gracieuze, alom bekende hallentoren, die gedeeltelijk in de 
jaren twaalfhonderd opgericht werd, et cetera. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk fascineert je 
onder meer Michelangelo’s marmeren statue, een junonisch ogende Moedermaagd met 
haar Kind. Ik vermeld dit omdat het aan een ideaalbeeld beantwoordt. 

Je ontdekt midden in de stad het Grootseminarie, in de dagen van olim nog de 
cisterciënzerabdij van Ter Duinen. In een chic driesterrenrestaurant staan attractieve 
menu’s met garnalenragout, zee-eendenpaté, entrecote, goulash, jakobsschelpen of 
spaghetti met gehakte biefstuk, kerriesaus en geraspte gruyère, zelfs gazpacho, teriyaki, een 
caquelon met tagliatelle of cannelloni, shiitake, golauyoek en foeyonghai, soufflés, vanille-
ijs en Bordeauxse wijn geprijsd, maar een smeuïge cappuccino of vers bereide lindethee en 
een perzikentaartje met chantillycrème of een stuk sukadekoek met gekonfijte vruchten 
versmaadt een toerist al evenmin. Wellicht trakteert hij zich in een van de bistro’s of een 
delicatessenwinkel nog op iets extra’s daartussenin, als het maar geen onhygiënische 
antioxidans inhoudt. 

Of apprecieer je bijgeval meer een dagje uit naar ’s-Hertogenbosch in Noord-Brabant, een 
van de welvarendste Zuid-Nederlandse provinciën? Je trekt boudweg, althans gedecideerd, 
naar de imposante Sint-Janskerk, waarin je hooggewaardeerde vroegchristelijke 
kunstschatten bewondert. De gezamenlijke stedelingen zijn apetrots op hun zeventiende-
eeuwse stadhuis, en het statige, veel bezochte Bossche gouvernementsgebouw uit de 
achttiende eeuw wordt in allerlei sophisticated publicaties in geëxalteerde frasen 
becommentarieerd. 

Een halfuur of langer in de trein hossebossen biedt je de gelegenheid zalig relaxed 
knikkebollend weg te soezen, of je kunt er enerverende idee-fixen van je afzetten. Terwijl je 
je zo-even lijzig hebt neergevlijd op de skai kussens van de exprestrein en het licht 
glooiende, weidse landschap wordt doorkruist, kom je er ten slotte toe de recentste thriller 
van jouw lievelingsschrijver te lezen of je fel enthousiast te storten op een up-to-date 
reportage over het Antarctische of zuidpoolgebied, als je tenminste niet in een toestand van 
somnolentie verzinkt. 

Algauw constateer je dat je je er niet altijd goed voelt. Mijn herinnering aan vroegere 
treinreizen is niet onverdeeld gunstig. Aan het raam tochtte het vaak en strekte je je benen 
uit, dan belandden ze tussen die van je vis-à-vis. Velen zouden zeggen dat de wet van 
Murphy er voor iets tussen zit. 



Op de overvolle autowegen in binnen- en buitenland word je weleens geconfronteerd met 
onbehouwen, agressieve chauffeurs die je lastigvallen, ja eropuit zijn om je als vileinige 
bacchanten of sardonische cacodemonen te koeioneren. Wat hen bezielt, mag Joost weten. 
Bevreemdt je dit? Ik speldde je nochtans niets op de mouw. Een man als ik wordt daar 
tureluurs van. Moest ik het per se zijn die te allen tijde getaquineerd wordt? Ik heb het 
rapaille furieus de huid vol gescholden en dat luchtte heel wat op. 

Soms zijn balorige of chagrijnige ukkepukken op het appel; ze zijn op de achterbank aan het 
ruziemaken en zaniken over een rood-blauwe, dwars geruite plaid. Je dient ze dan een 
schrobbering vanjewelste toe. Misschien word je geïrriteerd door hard klinkende, 
drammerige housemuziek uit de compactdiscspeler. Wat een radau! 

En het verbaast je toch niet als je eilaci in kilometerslange files terechtkomt? Driekwart van 
alle steden- en landschapsschoon is geenszins genietbaar. Prijs je al maar gelukkig als je niet 
stante pede, haastje-repje of halsoverkop, onverrichter zake rechtsomkeert moet maken. 

Heb je al eens met een luxe passagiersschip op de Caraïbische of de Middellandse Zee 
gecruiset? Van jongs af aan heb ik er Elysisch naar verlangd. Je wordt er verwend met 
allerhande comfort, vergast op exquise spijzen van de chef-kok. Je hebt je overdag aan het 
zwembassin in de zon gekoesterd, in je fauteuil gerelaxt en verrukkelijk in een luxueuze 
airconditioned kajuit gedoucht. 

’s Avonds zijn er galadinertjes en cocktailparty’tjes met erop volgend een optreden van een 
graag geziene variétéartieste, die na afloop zomaar geïnterviewd kan worden. Maar zie, 
een storm steekt op en je hangt na luttele tijd ellendig zeeziek aan de reling boven de 
onstuimige golven. God verhoede dat zoiets gebeurt! 

Het efficiëntst reis je door de lucht. Vermoed je dat je je dan exorbitante uitgaven 
permitteert? Geen enkel vervoermiddel dat een Boeing in snelheid en gerieflijkheid 
evenaart. Maar ja, voor sommigen, zoals Alice’ Fransdolle broer bijvoorbeeld, met wie ik al 
jarenlang gebrouilleerd ben, is het een obsessie: die krijg je voor geen tien miljoen euro in 
een vliegmachine, helikopter of zeppelin, alle ten minste zo onbehaaglijk. Hij legt nog liever 
een week lang hobbeldebobbel honderden kilometers per dag af in een krakkemikkige 
vermiljoenen touringcar. 

Houd je liever doodsimpel aan een ongecompliceerd doorsneerecept; Krethi en Plethi, Jan 
en alleman, evengoed willen tevredenstellen is utopisch. Het ziet ernaar uit dat je daar niet 
in slaagt; aanvaard het zonder meer. 

 


