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I N L E I D I N G

Single geluk
De groep singles in Europa groeit snel. Steeds meer men-
sen maken in hun leven verschillende periodes mee waarin 
ze ongebonden zĳ n. Volgens het CBS telt Nederland bĳ na 3 
miljoen eenpersoonshuishoudens en zal dat aantal in 2040 
tot ruim 3,5 miljoen zĳ n opgelopen. 
 Wat achterblĳ ft bĳ  deze groei is het beeld dat men heeft 
van singles. Veel misverstanden doen de ronde. Ze zouden 
eenzaam zĳ n, niet compleet en belemmerd in het verwe-
zenlĳ ken van hun dromen. Als je een relatie krĳ gt, zĳ n de 
reacties: Wat geweldig voor je!’ en eventueel: ‘Eindelĳ k, 
gelukkig!’ Terwĳ l iemand over zĳ n pas verworven single 
status eerder zal horen: ‘O, wat vervelend. Je ontmoet vast 
snel weer iemand anders.’ Dit is opmerkelĳ k, want eigen-
lĳ k is er alle reden om te zeggen: ‘Wat heerlĳ k dat je weer 
eens ongebonden bent! Geniet ervan!’
 Het single leven is namelĳ k een leven vol mogelĳ khe-
den. Het is een tĳ d waarin je de ruimte en vrĳ heid hebt 
om helemaal te zĳ n, of te worden, wie je bent. Het is een 
tĳ d waarin je precies kunt doen wat je zelf wilt. Met andere 
woorden: het is fĳ n om single te zĳ n.
 Dit is iets waar ik met voortschrĳ dend inzicht achter 
ben gekomen. Van jongs af aan had ik meestal wel een 
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vriendje. Ging het uit, dan huppelde ik onbezorgd door tot-
dat ik de volgende tegenkwam. Maar toen een grote liefde 
er na mĳ n dertigste verjaardag tussenuit kneep, was ik er-
van doordrongen dat mĳ n toekomst op het spel stond. Een 
relatie en kinderen waren immers de voorwaarden voor 
een geslaagd leven. Die mening deelde mĳ n omgeving ook 
en ze maakten zich zorgen. Het was dus zaak snel een part-
ner te vinden. Een groot gedeelte van mĳ n tĳ d investeerde 
ik in een zoektocht naar die ene man. 
 Het heeft me zo’n vĳ f jaar gekost om erachter te komen 
wat een opportunity het is om een tĳ d single te zĳ n. Het 
heeft me zo’n zeven jaar gekost om te ontdekken dat het 
niet een partner is die je gelukkig maakt of je leven rich-
ting geeft. Het komt uit jezelf, of je nu een relatie hebt of 
niet. Gelukkige mensen zĳ n mensen die hun leven accep-
teren zoals het nu is en iets doen met de positieve kanten 
ervan. 
 Toch blĳ ft het een uitdaging om dat te zien als je regel-
matig het omgekeerde signaal krĳ gt vanuit je omgeving en 
de maatschappĳ . Ook fi lms, liedjes en boeken vertellen je 
iets anders.
 De eerste keer dat ik de kansen zag die het single leven 
mĳ  bood, was toen ik een oefening uitwerkte die ik van 
mĳ n therapeut had meegekregen. Want ja, ik zat in thera-
pie. Ik vond mezelf namelĳ k zielig omdat ik niet had wat 
ik wilde, terwĳ l anderen dat wel hadden. Tĳ dens de ses-
sies kwamen meestal de turbulente relaties aan bod waar 
ik mĳ  telkens weer met volle overgave in stortte. Dat ik 
diepe twĳ fels had over mĳ n gevoelens, daar was vast wel 
iets aan te doen. Mĳ n motivatie was groot want de sleutel 
naar mĳ n geluk lag immers bĳ  die (soms nog wildvreemde) 
man.
 Op een dag zei mĳ n therapeut: ‘Stel dat je pas over tien 
jaar een geschikte partner ontmoet, wat ga je doen in de 
tussentĳ d?’ Binnen enkele seconden zat ik brullend van el- 9

lende haar hele doos tissues op te maken. Dan had het alle-
maal totaal geen zin meer, dat zou ik nooit volhouden. Ik 
heb me zelden zo wanhopig gevoeld en was verbĳ sterd dat 
zĳ  mĳ  dit aandeed. Maar eenmaal thuis ben ik er toch eens 
voor gaan zitten. Lekker op mĳ n bed met laptop op mĳ n 
schoot. Hoe zou ik mĳ n leven vormgeven als ik nog jaren 
single zou blĳ ven? 
 Tot mĳ n eigen verbazing had ik binnen de kortste ke-
ren een pagina vol geschreven met plannen die makkelĳ -
ker uit te voeren zĳ n als je ongebonden bent. Het besef 
groeide dat al die bewegingsvrĳ heid ook wel heel leuk is en 
dat er zoveel interessante dingen te doen zĳ n waar ik zon-
der partner tĳ d voor had. 
 Vanaf dat moment heb ik beetje bĳ  beetje mĳ n leven 
een tweede keer uitgevonden. Ik formuleerde nieuwe doel-
stellingen en bedacht dat ik zelfstandig en sterk moest 
worden om die allemaal uit te kunnen voeren. Vervolgens 
kwam ik erachter dat ik altĳ d al zo sterk en zelfstandig was 
geweest, maar dat nooit had geweten. Een herontdekking 
ook van mezelf dus.
 Deze zelfstandigheid vertaalt zich bepaald niet in een-
zaamheid. Als je focus niet meer ligt op het vinden van een 
partner, dan investeer je je tĳ d in relaties die je wat bren-
gen. Beetje bĳ  beetje ontstaat er een warme sociale kring 
waar je eerst (te) weinig oog voor had: vrienden, familie, 
sparringpartners, bioscoopmaatjes, stapmaatjes, weekend-
jewegmaatjes, noem maar op. Je deelt je leven met mensen 
die elkaar, en jou, goed aanvullen.

Andere singles
Inmiddels ben ik dus een erg dankbare single die openstaat 
voor de liefde, maar gelukkig is met wat mĳ n huidige le-
ven mĳ  brengt. Ik merk dat andere singles, zowel mannen 
als vrouwen, voor korte of lange tĳ d ongebonden, met of 
zonder kinderen, hier graag met mĳ  over praten. Het is ze 
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nog niet gelukt hun situatie te zien voor wat het is. Ze ploe-
teren met hun vrĳ e tĳ d, hun vakanties, het alleen wonen 
of een andere woonvorm vinden, hun seksleven, hun car-
rière, hun zingeving, noem maar op. Ze begrĳ pen niet hoe 
ik toch zo’n happy single heb kunnen worden met zo’n rĳ k 
gevoel.
 Gelukkig zĳ n er ook singles om me heen die wel besef-
fen hoe fĳ n het is om een tĳ d ongebonden te zĳ n. Ze zien 
er de voordelen van in, laten zich niet (of niet te veel) beïn-
vloeden door de buitenwereld en grĳ pen de mogelĳ kheden 
met beide handen aan. Kortom: ze weten dat ze zonder re-
latie gewoon compleet zĳ n. Sommige van hen maken hun 
dromen op inventieve manier waar en creëren daarmee 
nieuwe levensvormen. Bĳ voorbeeld als het gaat om hun 
kinderwens.
 Van de gelukkige groep heb ik er zo veel mogelĳ k ge-
sproken. Wat zĳ n de voordelen van single zĳ n? Hoe wonen 
ze? Hoe ontwikkelen ze zich? Hoe ziet hun sociale, roman-
tische en seksleven eruit? Hun ervaringen en mĳ n ervarin-
gen heb ik gebundeld in dit boek om zowel singles als hun 
familieleden, vrienden en kennissen de ogen te openen 
voor het prachtige single geluk! 
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H O O F D S T U K  1

S O L O R E I Z E N

Waarom solo reizen?
Ben je single en heb je zin om een mooie reis te maken? 
Niet iedereen ziet het zitten om dat alleen te doen. Maar 
de kans bestaat dat je geen geschikte reisgenoot vindt en 
weinig enthousiasme voelt voor een groepsreis. Overweeg 
dan toch eens solo te gaan. Dat je makkelĳ k in je eentje de 
wĳ de wereld in kunt trekken, is om hele verschillende re-
denen namelĳ k een van de grootste privileges van single 
zĳ n. 
 De eerste keer dat ik alleen op pad ging, betrof slechts 
vĳ f dagen in de Franse streek Les Corbières die ik achter 
een gezamenlĳ ke vakantie met vrienden aan plakte. Ik was 
gegrepen door de geschiedenis van de Katharen en wilde 
de kastelen bezoeken die hun tĳ dens de inquisitie bescher-
ming hadden geboden. Maar wie van mĳ n vrienden zou 
daar ook zin in hebben en precies op die data mee kunnen? 
Ik kon niemand bedenken en was al van plan om mĳ n 
wens achteloos weg te gooien. Toch bleef het in mĳ n hoofd 
rondspoken. Het idee dat ik me zo afhankelĳ k van anderen 
opstelde, benauwde me. Wat hield me tegen om er gewoon 
heen te gaan en rond te kĳ ken? 
 Ik luisterde naar de stem in mĳ  die doodsbang was voor 
eenzaamheid, de confrontatie met mezelf en de medelĳ -
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dende blik van anderen. Hoe zou het zĳ n om alleen te rei-
zen, alleen locaties te bezoeken waar vooral gezinnen en 
stellen op afkwamen, alleen in een restaurant te zitten? 
Mensen ontmoeten was niet mĳ n doel, maar medereizi-
gers kom je meestal in een hostel tegen, of in het openbaar 
vervoer. En dat in landen als Indonesië of Australië, waar 
velen solo naartoe gaan.
 Ook grotere vragen kwamen op: klopte het wel dat ik 
dit rond mĳ n dertigste in mĳ n eentje moest doen? Wat 
was er mis met mĳ ? Had ik niet al lang een gezin moeten 
hebben waarmee ik op vakantie ging? Machteloos haalde 
ik mĳ n schouders op: hier was ik niet tegen opgewassen. 
Dacht ik.
 Toch hoorde ik ergens heel ver weg, diep in mĳ  begra-
ven, een andere stem. Een onbevangen kinderstem die on-
danks al mĳ n opgebouwde vooroordelen nog steeds leef-
de. Waarschĳ nlĳ k zou het een spannend avontuur worden 
en een heerlĳ ke afwisseling om na een gezellige ‘groeps-
vakantie’ zelf invulling te geven aan mĳ n dagprogramma. 
Dankzĳ  dat zachte, doch indringende geluid, besloot ik het 
er toch op te wagen.
 Ik huurde een auto in Perpignan en reed monter mĳ n 
bestemming tegemoet. Achteraf bezien kan ik zeggen dat 
het pure genot en de dankbaarheid die ik tĳ dens dit eer-
ste soloreisje heb ervaren, een stuk zwaarder wogen dan de 
angst die ik vooraf voelde. Er ging een wereld aan mogelĳ k-
heden voor mĳ  open. Deze vĳ f dagen legden de basis voor 
een gevoel van vrĳ heid en een diep besef van de persoonlĳ -
ke groei die je als single kunt doormaken. Ook werden ze 
de voorbode van een aantal langere soloreizen die belang-
rĳ ke ĳ kpunten in mĳ n leven zĳ n geworden. En van de rei-
zen die ik in de toekomst nog zal maken. Met gemak.
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Waarom is reizen zo toegankelijk voor singles?
Er hoeft maar één persoon de aspiratie te hebben om 
een kortere of langere periode het dagelĳ kse leven stil 
te zetten voor een mooi avontuur. Er hoeft maar één per-
soon de ideale situatie te creëren om deze wens te vervul-
len en er hoeft maar één persoon het eens te zĳ n met de 
reisbestemming(en) en reisstĳ l. En die persoon ben jĳ .
 Ook weet je van tevoren dat je tĳ dens het reizen geen 
last zult hebben van het dagelĳ kse gemis van een partner 
die jou in gedachte steeds terug naar huis trekt. Vanaf de 
planning al, kun je dus ongeremd opgaan in je eigen pro-
ject. 

Wat levert het op om solo te gaan?
Zonder reisgenoot ben je vrĳ  om zowel letterlĳ k als fi guur-
lĳ k elke weg in slaan die je maar wilt. Bovendien brengt 
een soloreis een overweldigende cocktail met zich mee van 
intensiteit, bĳ zondere ontmoetingen en als belangrĳ kste 
ingrediënt: ontdekkingen. Het ontdekken betreft niet al-
leen nieuwe werelden, maar ook onvermoede eigen inte-
resses, capaciteiten en krachten. 

Hoe dat komt en hoe dat werkt, lees je in de volgende ver-
halen die gebaseerd zĳ n op zowel mĳ n eigen ervaringen, 
als de ervaringen van andere reislustige singles. Elk thema 
wordt aangevuld met een uitleg van psycholoog Dries van 
den Bergh, een ervaren soloreiziger die in zĳ n praktĳ k in 
Amersfoort onder andere gedragstherapie geeft. Ook krĳ g 
je handige tips die je hopelĳ k een extra zet zullen geven 
om volop te genieten van dit avontuurlĳ ke aspect van het 
single leven!

SOLO REIZEN – PRECIES DOEN WAT JE ZELF WILT
Een van de mooiste cadeaus die je jezelf schenkt als je al-
leen op pad gaat, is dat je precies kunt doen wat je zelf wilt. 
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Het klinkt als een open deur, maar het meemaken voelt 
elke keer weer als een hele nieuwe ervaring. Je staat ver-
steld van wat een dag allemaal in petto heeft als je je plan-
nen zomaar omgooit. Het besef groeit dat je op heel wat 
momenten in het leven verschillende kanten op kunt en 
daar zelden gebruik van maakt. Tĳ dens mĳ n bezoek aan de 
Kathaarse kastelen ontdekte ik al snel hoe waardevol vrĳ -
heid is. Ook Pieter kwam daar in Canada na wat geworstel 
achter. 

Droomkamertje
Het is drie uur rĳ den van Perpignan naar Les Corbières. Ik arriveer 

in het hotel waar ik op aanraden van een oud-collega een kamer 

heb gereserveerd. Ze heeft er maanden doorgebracht om een reis-

gids over de Katharen te schrĳ ven en kent de eigenaren goed. Van-

uit Nederland belde ze hen speciaal op om te zorgen dat ik er vĳ f 

nachten terecht kan. 

 Ik word door een vriendelĳ k stel ontvangen. Hun hotelletje 

ziet er inderdaad charmant uit. Maar de kamer bevalt me niet. 

Eigenlĳ k bevalt het hele hotel mĳ  niet. Het ligt namelĳ k aan een 

doorgaande weg en autogeluid is wel het laatste waar ik behoefte 

aan heb tĳ dens vakanties. Bovendien biedt mĳ n raam weinig uit-

zicht, hetgeen erg jammer is in deze omgeving. Moet ik hier blĳ -

ven? 

 In mĳ n hoofd hoor ik alles wat een reisgenoot tegen me zou 

zeggen. Of het nu vroeger mĳ n ouders waren geweest, of recen-

ter een vriendje of een vriendin: ‘Dat kun je niet maken. Ze heb-

ben speciaal een kamer vrĳ  gehouden.’ En: ‘Waarom ben je toch 

zo gevoelig, die auto’s, daar wen je wel aan. Ik vind het prima hier 

en heb geen zin om op zoek te gaan naar iets anders!’ 

 Na mĳ n lange rit kan ik even niet zo goed nadenken, ik barst 

van de koppĳ n en heb behoefte aan rust. Ik ga op het bed liggen 

en probeer wat te ontspannen in de koelte van de kamer. Maar 

het lukt mĳ  niet het passerende verkeer te negeren. Wat moet ik 

doen? 15

 Ineens dringt de luxe van mĳ n nieuwe reissituatie tot mĳ  

door: ik hoef met niemand rekening te houden! Ik verontschuldig 

me bĳ  de eigenaren, die heel begripvol en aardig reageren. Ik pak 

weer mĳ n spullen en rĳ d de prachtige omgeving in, op zoek naar 

míjn ideale plek. 

 In plaats van de hoofdweg neem ik een afslag. Een smal weg-

getje dat uit de rotsen gehakt lĳ kt te zĳ n, brengt mĳ  naar een 

authentiek buurtschap met kleine huizen. Drie oude vrouwtjes, 

gekleed in versleten jurken, zitten tevreden op een bankje in de 

zon. Ik stop, doe het raampje open en vraag hun of ze een leuk 

logeeradres kennen. Een vrouw met nog maar drie tanden in haar 

mond raadt mĳ  aan het in Puilaurens te proberen. Een dorpje dat 

bĳ  het gelĳ k genaamde kasteel hoort. Dankbaar zet ik mĳ n pitto-

reske tocht voort.

 In Puilaurens, waar de oude huisjes met zacht grĳ ze stenen 

tegen de helling op zĳ n gebouwd, zit weer een ontvangstcomité 

van oude mensen. Dit keer onder de boom van het centrale plein, 

bĳ  een stromend beekje. Ze wĳ zen mĳ  de weg naar een chambre 

d’hôte, net buiten het dorp. 

 Ik stop bĳ  een witte boerderĳ  die midden in een gekleurde 

tuin staat vol zoet ruikende wilde bloemen. Op de achtergrond 

begint een steile rotswand. 

 Een vrouw van circa vĳ ftig jaar oud, donker haar en een vrien-

delĳ k, rond gezicht, loopt mĳ  tegemoet. Ik vraag haar of ze plaats 

voor me heeft. Ze reageert verrast. Normaal gesproken zou dat 

niet zo zĳ n, maar er hebben net mensen afgebeld. Ze gaat me voor 

het huis in en de trap op. Ze duwt een deur open. Eén korte blik 

naar binnen is al genoeg om te weten dat dit een voltreff er is. 

 In het ouderwets behangen, met zon overgoten kamertje staan 

een houten bed en een kaptafeltje. Het open raam biedt uitzicht 

op de romantische tuin. Het enige wat ik hoor is vogelzang en de 

wind. Maar dat is niet alles. Ik ga bĳ  het raam staan en kĳ k zo’n 

tien meter naar boven. Mĳ n adem stokt. Op een rotspunt prĳ kt in 

al zĳ n schoonheid de ruige kasteelruïne van Puilaurens. Groter en 

spectaculairder dan ik ooit voor mogelĳ k had gehouden. Ongelo-
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vig kĳ k ik nog eens rond en kan nauwelĳ ks bevatten dat mĳ n vrĳ -

heid mĳ  naar zo een mooie plek heeft gebracht.

Inspiratie
Al jaren had Pieter het beeld voor ogen gehad: drie maanden lang 

in een blokhut zitten, midden in de bergen van Canada, om in alle 

rust zĳ n eerste verhalenboek te schrĳ ven. Het sprak voor zich dat 

dit het best uitvoerbaar was nu hĳ  nog single door het leven ging. 

Tussen een paar strategische consultancy-opdrachten door zag hĳ  

de ruimte om in het diepe te springen.

 Het plan leek heel simpel. Zĳ n vlucht naar Vancouver was 

geboekt en ter plekke zou hĳ  zĳ n blokhut vinden. Hoe eenvoudig 

dat ging in die omgeving, had hĳ  in fi lms gezien. Je liep een plaat-

selĳ k bureautje binnen en daar waren ze blĳ  dat ze een muff e 

locatie vol spinnenwebben weer een keer konden openen en 

oppoetsen om je vervolgens in diepe eenzaamheid met een etens-

voorraad achter te laten.

 Eenmaal in Canada echter, bleek de realiteit anders. De meeste 

blokhutten waren voor groepen bestemd en dus onbetaalbaar. 

Daar kwam bĳ  dat Pieter in elk geval elektriciteit nodig had, en 

eigenlĳ k ook wel wifi  wilde. Na tien dagen zoeken vond hĳ  ein-

delĳ k een locatie. Het was slechts voor twee weken en midden 

op het eiland Cortes. Toch leek het hem beter dan niks. Hĳ  instal-

leerde zich daar, schreef wat verhalen, genoot van de mooie 

vlakke natuur en zocht naarstig naar een volgend adres. 

 Via via hoorde hĳ  dat een eiland verderop een blokhut te huur 

stond die aan zĳ n eisen voldeed. Ook die was niet in de bossen 

of de bergen, maar wel aan het strand. Daar zou hĳ  de komende 

twee maanden kunnen zitten. Ideaal dus, dacht Pieter. Snel belde 

hĳ  de eigenaresse en binnen een paar minuten was alles in kan-

nen en kruiken. Tevreden liep hĳ  richting de zee om naar de voor-

bĳ varende boten te kĳ ken en van dit moment te genieten.

 Maar terwĳ l hĳ  zogenaamd zat te ontspannen, bekroop hem 

een onrustig gevoel. Hĳ  deed iets niet goed. Hĳ  zat in een ver land, 

waar prachtige dingen te zien waren. Inmiddels had hĳ  veel lokale 17

bewoners gesproken en om niet te verklaren redenen voelde hĳ  

zich aangetrokken tot het noorden van Canada. Langzamerhand 

drong tot hem door dat hĳ  dezelfde route wilde gaan afl eggen als 

de goudzoekers vroeger hadden gedaan, op zoek naar hun geluk. 

 Alleen vroeg Pieter zich af of dat niet een beetje gek was. Hĳ  

was hier toch gekomen om te schrĳ ven? Hĳ  had zĳ n vrienden, 

familieleden en collega’s al beloofd met een mooi boek terug te 

komen. Waarom wilde hĳ  die tocht zo graag maken? Hĳ  tuurde 

nog eens voor zich uit en begreep al snel dat er maar één manier 

was om daarachter te komen: gewoon zĳ n gevoel volgen. Een 

beetje in de war stond hĳ  op en belde de vrouw om de blokhut 

weer af te zeggen. 

 Tĳ dens de indrukwekkende, avontuurlĳ ke reis die hĳ  in de 

daaropvolgende weken naar het noorden maakte, ontmoette Pie-

ter oude mĳ nwerkers in cafés. Ruwe bolsters met stoere verhalen. 

Hĳ  zag absurde decors van verlaten mĳ ndorpen. Al liftend hoorde 

hĳ  citaten uit levens die niks met het zĳ ne te maken hadden. In 

de uren die hĳ  in bussen doorbracht, dacht hĳ  na over wat hĳ  

allemaal had gehoord. Bĳ  thuiskomst was het schrĳ ven van zĳ n 

boek een fl uitje van een cent. Het enige waar hĳ  naar op zoek was 

geweest, was inspiratie. Intuïtief had hĳ  precies geweten waar hĳ  

die zou vinden.

Waarom een soloreis de ideale setting biedt om 
precies te doen wat je zelf wilt 
Ik heb me vaak afgevraagd waarom je tĳ dens een soloreis 
toegang hebt tot een soort magische wereld die thuis niet 
lĳ kt te bestaan. Terwĳ l die voor buitenlandse soloreizigers 
in jouw eigen stad of land wel bestaat. En omgekeerd geldt 
dat precies zo. Het gaat om een wereld waarin alles moge-
lĳ k is. Een wereld waarin je honderd procent jezelf bent en 
precies doet waar je op dat moment drang naar voelt. Net 
als vroeger toen je in het bos speelde of toen de speeltuin 
zo groot als de aarde leek. In een ander land opent het zich 
zomaar weer voor je.
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 Psycholoog Dries van den Bergh: De vrĳ heid om ongeremd 
je eigen impulsen en wensen te volgen is iets waar je in je vertrouw-
de omgeving niet zo snel gebruik van maakt. Binnen onze maat-
schappĳ  met opgelegde regels leren we ons gevoel grotendeels te ne-
geren. We passen ons aan. Ben je ziek bĳ voorbeeld, maar kun je nog 
redelĳ k op je benen staan, dan ga je toch werken omdat dat van je 
wordt verwacht. Bovendien hebben we de neiging om in een wereld 
die er op veel vlakken elke dag hetzelfde uitziet, volgens een vast ri-
tueel te leven. De hele tĳ d door intuïtieve keuzes maken is er niet bĳ  
en we hebben geen idee waar het ons zou brengen als we dat wel 
zouden doen. Tĳ dens een reis sta je los van die vertrouwde omge-
ving met regels en dagelĳ kse rituelen. 
 Toch ligt het mĳ ns inziens niet alleen aan het buiten-
land, want die ervaring van vrĳ heid heb ik vooral als ik al-
leen reis. Is er iemand aan mĳ n zĳ de die ik een uur of een 
dag eerder heb leren kennen, dan gaat het ook nog wel op, 
maar niet als het om een vriendschap of liefdesrelatie gaat.
 Dries van den Bergh: Met iemand die je al kent, heb je bepaal-
de gedragsregels ontwikkeld waar je je beiden aan houdt, boven-
dien is de kans groot dat je je aanpast aan de wensen van de ander. 
Het is vergelĳ kbaar met een molecule binnen een vaste of vloeibare 
stof. In het eerste geval beweegt het zich heel beperkt terwĳ l het in 
het tweede geval lekker los rond kan zwemmen. 
 Solo reizen biedt je dus niet alleen de gelegenheid om een nieuw 
land te ontdekken, maar ook om te ontdekken wie je zelf bent en 
waar je jezelf naartoe leidt als je al je impulsen volgt. Een avontuur 
dat erg de moeite waard is.
 Wil je eens meemaken hoe het is om je weer zo vrĳ  als 
een kind te voelen, dan zul je het er dus echt eens op moe-
ten wagen. Reis solo! Toch is in je eentje op reis gaan niet 
voor iedereen voldoende om de magische wereld van vrĳ -
heid te betreden. De kunst zit hem in het kunnen luisteren 
naar het stemmetje in jezelf dat precies weet waar jĳ  heen 
wilt. Hieronder wat tips om die tot zĳ n recht te laten ko-
men: 19

•  Plan je reis niet helemaal in, maar laat ruimte over 
voor spontane acties

• Praat met andere reizigers die al op plekken zĳ n ge-
weest die jĳ  nog niet kent. Zo kom je erachter wat de 
mogelĳ kheden zĳ n

• Het beste moment om te weten wat je wilt gaan doen, 
is ’s ochtends bĳ  het ontwaken. Dan sta je het meest in 
contact met je onbewuste en je intuïtie

• Stel je onafhankelĳ k op ten opzichte van andere rei-
zigers. Gaan die ergens naartoe waar je geen interes-
se in hebt, voel je dan niet verplicht om mee te gaan. Je 
komt wel weer nieuwe mensen tegen

• Als je met eigen vervoer reist en je ziet een afslag die je 
wilt nemen, zonder dat het de goede weg is en zonder 
dat je weet waarom, volg je gevoel dan gewoon eens. Je 
zult nogmaals verbaasd staan hoe mooi de plekken en 
ervaringen soms zĳ n waar je jezelf naartoe brengt 

SOLO REIZEN – ONTMOETINGEN
Er wordt weleens gezegd dat als we geen ego en lichaam 
zouden hebben, we ons met iedereen verbonden zouden 
voelen. Geen exclusieve relaties, vriendschappen, families, 
maar gewoon samen één. Want uiteindelĳ k zĳ n we in de 
basis allemaal hetzelfde. We hebben dezelfde angsten en 
verlangens. 
 Daar staat tegenover dat mensen door levenservaring 
en achtergrond veel van elkaar verschillen. En dat is mooi, 
want het maakt ontmoetingen en gesprekken extra verrĳ -
kend. 
 In principe zou iedereen, op elke dag van de week, dus 
in staat moeten zĳ n om met een willekeurig ander persoon 
een leuke tĳ d te hebben en wederzĳ ds begrip te creëren. 
Wat onze afkomst ook is, hoe oud we ook zĳ n en tot welk 
geslacht we ook behoren. 
 Toch is het voornamelĳ k tĳ dens soloreizen dat ik de na-
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tuurlĳ ke verbondenheid heb gevoeld die er tussen mensen 
bestaat, en de oprechte interesse in elkaar. Ook Pieter on-
dervond in wat extremere omstandigheden, hoe mensen 
elkaar van nature aanvullen en compleet maken. 

Hartverwarmend
Verwachtingsvol stap ik in de bus die mĳ  in zeven uur van Auck-

land naar Napier zal brengen. Eindelĳ k ga ik iets van Nieuw-Zee-

land zien. Naast mĳ  zit een lief glimlachende Maori-vrouw. We 

raken in een interessant gesprek verwikkeld over de plaatselĳ ke 

geschiedenis.

 De bus houdt stil bĳ  verschillende haltes, mensen stappen in 

en uit. Ook mĳ n buurvrouw heeft inmiddels de bus verlaten. Bĳ  

Lake Taupo volgt een langere stop. Ik ga naar buiten om even de 

benen te strekken. De herfstvakantie is net begonnen. Kinderen 

worden aan de buschauff eur toevertrouwd, tot familieleden hen 

bĳ  hun eindbestemming komen ophalen. Ik merk een schattig 

blond jongetje op dat huilend afscheid neemt van zĳ n moeder. 

 Het tafereel raakt me. Iets zegt me dat ik mĳ  over dit jonge-

tje moet ontfermen. Ik loop naar hem en zĳ n moeder toe. Hĳ  is 

acht en vindt het eng om de bus alleen te nemen. Met een brok 

in mĳ n keel beloof ik hun dat we de reis samen gaan maken. Hĳ  

komt naast me zitten en we praten even verder. Uiteindelĳ k valt 

hĳ  tegen mĳ n schouder in slaap. Ontroerd kĳ k ik naar het blonde 

engeltje en draai mĳ n blik richting het raam. Afwisselende silhou-

etten van heuvels steken af tegen de inmiddels donkere lucht.

 Uren later stopt de bus, we zĳ n in Napier. Ik maak het jongetje 

wakker en hou zĳ n handje stevig in de mĳ ne, vastbesloten hem 

niet te laten gaan voordat hĳ  goed terechtgekomen is. Andere kin-

deren worden bĳ  de uitgang meteen opgevangen door hun oma’s, 

tantes en ooms. Mĳ n intuïtie heeft mĳ  niet verraden: niemand 

wacht op mĳ n reisgenootje.

 In de laadbak zoeken we naar zĳ n koff er. Gelukkig staat er 

een telefoonnummer op. Na de buschauff eur te hebben verze-

kerd dat ik de verantwoordelĳ kheid op me neem, bel ik de moe- 21

der. Ze klinkt verward, huilt en zal zo snel mogelĳ k contact opne-

men met haar zus. Ik ga op het bankje van de bushalte zitten en 

neem het jongetje op mĳ n schoot. Eerst rollen er tranen over zĳ n 

wangen, maar dan praten we over zĳ n vakanties, zĳ n vriendjes en 

over school. Soms moeten we zelfs hard lachen. 

 Als de straat al lang verlaten is, komt er een verroeste auto aan 

tuff en. Een kaalgeschoren man met blote bast vol tatoeages en een 

sigaret in zĳ n mond, zit aan het stuur. Achterin twee kinderen in 

pyjama. De omvangrĳ ke tante van het jongetje stapt de auto uit. 

Ze draagt een babydoll en pantoff els. 

 Stralend springt het jongetje op en rent ze tegemoet. Maar niet 

voordat hĳ  afscheid van mĳ  heeft genomen. Hĳ  kĳ kt me aan met 

een blik van dankbaarheid. Ook ik straal, dolgelukkig dat het lieve 

mannetje dat zich dapper overgaf aan mĳ n zorgen, zĳ n familie 

heeft gevonden. Maar ook gelukkig met deze hartverwarmende 

ontmoeting. Even hadden we een exclusieve plek in elkaars leven.

Waardevolle bagage
Tĳ dens zĳ n rondreis door Canada besluit Pieter de eenzaamheid 

eens echt op te zoeken. Op weg naar het noorden is hĳ  al heel wat 

mensen tegengekomen waar hĳ  een leuke tĳ d mee heeft gehad. 

Nu wil hĳ  weten hoe het is om alleen op avontuur te gaan, alleen 

zĳ n tent op te zetten en een maal te bereiden op een zelf gemaakt 

vuur. Hĳ  wil weten hoe het is om ’s nachts met enkel geluiden van 

de natuur in slaap vallen. 

 Bĳ  Jasper City trekt hĳ  de wildernis in met een net aangeschaft 

tentje en een slaapzak die warmte biedt tot 0 graden. De afgelopen 

dagen heeft hĳ  informatie verzameld over hoe je je goed voorbe-

reidt en hĳ  hoopt dat de inhoud van zĳ n lichte rugtas toereikend 

is. Na een lange wandeling door de stille bergen, langs dennenbo-

men en meertjes, komt hĳ  ’s avonds op de kampeerplaats aan. 

 Hĳ  ziet een plat stukje grond met aan de zĳ kant een gat dat 

voor toilet door moet gaan en een boomstam waar je je spullen 

aan omhoog kunt hĳ sen zodat beren je deodorant of tandpasta 

niet opeten. Pieter is geenszins verrast door de eenvoud van de 


