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Uitzicht op zee 

 
In deze te veel door storm en verraderlijke ijzel geteisterde tijden vermeit menigeen zich ’s 
avonds in het uitzoeken van een attractieve vakantiebestemming. 
 
Consciëntieus bijeengeraapte toeristische paperassen bieden een caleidoscopisch mozaïek 
van stereotiepe beelden: weidse panorama’s, onvermoede strandtaferelen, pittoreske 
dorpsstraatjes – de hele santenkraam. 
 
Velen prefereren verre, avontuurlijke reizen; de een zet zijn zinnen op een tournee kriskras 
door de woestijn van Saudi-Arabië, de ander kijkt reikhalzend uit naar de steilten van het 
Costa Ricaanse hooggebergte, een derde zoekt zijn heil te midden van de pinguïns in het 
antarctisch gebied. 
 
Nochtans stellen veel luieriken zich halsstarrig teweer tegen exotische uitstapjes met alle 
risico’s van dien; zij zijn volmaakt gelukkig wanneer zij zich bij een temperatuur van zo’n 
dertig graden Celsius kunnen neervlijen op een zonovergoten strand, ver weg van de 
gevaren van de tseetseevlieg. 
 
In vroeger eeuwen was het strand in onze contreien meestentijds het domein van 
strandjutters, die bij nacht en ontij eropuit trokken; alleen als een potvis het loodje had 
gelegd, kwamen op sensatie beluste pottenkijkers in groten getale erop af om het kolossale 
kadaver minutieus in ogenschouw te nemen. 
 
Negentiende-eeuwse romantici ontdekten het strand als een fascinerende locatie; her en 
der ontstonden badplaatsen die met gepavoiseerde promenades en prestigieuze 
hotelaccommodaties een geneeskrachtig verblijf boden aan geprivilegieerde logés  van 
goeden huize. 
 
Heden ten dage worden de stranden op zomerse dagen bevolkt door horden partieel of 
compleet ontblote zonaanbidders, de ravissant gebronsde lijven ingesmeerd met 
beschermende crèmes; velen vinden dit plebejische schouwspel gênant en onoorbaar. 
 
Ten gevolge van het massatoerisme heeft de strandliefhebber onloochenbaar concessies 
moeten doen; maar desondanks is er niets idyllischer dan een prachtige ovale kamer met 
wijd openslaande deuren, een majestueus balkon en bovenal een feeëriek uitzicht op de 
eindeloos deinende zee. 


