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Alles mag in Hedonism III. Maar in het vakantiepark in Jamaica móet je soms 

naakt zijn. ‘Inderdaad, Don is onverzadigbaar.’ 
 

Vlot en vriendelijk worden we ingecheckt. Enjoy your stay in Hedonism! Terwijl de bagage 

naar onze hotelkamer wordt gebracht, nemen David en ik een omweg, voor een tour over het 

terrein van Hedonism III. Ik ben totaal overdonderd door de omgeving. Zo smetteloos en 

mooi, wit en ruim. De steunkleur is blauw, want overal is water. Van de weergaloze oceaan, 

de zwembaden en jacuzzi’s. Iemand wijst ons op de doorzichtige waterglijbaan, die gaat 

dwars door de disco heen. David kijkt me grijnzend aan; leef je uit! 

Het resort is verdeeld in Nude en Prude territoria. Oftewel; je bent bloot of bleu. Preuts of 

piemelnaakt. Letterlijk, want in de Nude Side mag je geen reepje textiel aan, zelfs geen string. 

Wat onze verkenningstocht enigszins verkort. In de hotelkamer lijken we ineens een enorm 

gezelschap. Er zijn spiegels overal. Rondom het bed. Boven het bed. Als we heel eventjes 

gaan liggen, lijkt het meteen groepsseks. Hier hebben we – nog - geen tijd voor! We hebben 

een reservering in het Japanse restaurant. Maar eerst opfrissen van de reis. In de badkamer 

vinden we een jacuzzi. En ook daar boven; een enorme spiegel! 

 

Bij Munahana worden we in de lounge gezet en krijgen sake. Het stel naast ons heft het glas. 

Where are you from? Het is een vraag die we nog oneindig vaak zullen horen, maar nooit 

meer met zo’n vet Spaans accent. Benito en Rosa zijn Mexicaans, midveertig. Rosa, gekleed 

in doorzichtig, kanten gewaad, heeft de sereniteit van een vrouw die geadoreerd wordt. ‘Is ze 

niet mooi?’ roept Benito herhaaldelijk en kust haar hand. Een wel erg formeel gekleed koppel 

schuift aan. Amerikanen, zij is in het lang, hij in smoking. Ze drinken geen sake. De rest 

neemt nog een kruikje. Het hele restaurant kijkt op als twee doorsnee mannen zich melden in 

het gezelschap van – het valt niet anders te omschrijven - een stoot van een wijf. Platinablond 

en borsten als basketballen. Ze is gehuld in een minuscuul bikinitopje en jeans minirokje. De 

serveerster acht met dit drietal ons gezelschap compleet: we kunnen aan tafel. We scharen ons 

rond de teppanyaki bakplaat, waar de kok juist vis op gooit. 

  ‘Wat vinden jullie van Hedonism?’vraag ik.  

De blonde stoot roept uit: ‘Je had vanmiddag in de pool moeten zijn. Dan had je mij in girl-

on-girl action kunnen zien! Weet je dat die ander nog nooit door een vrouw gebeft was? En 

nu meteen met publiek erbij?’  

De hele tafel is stil.Gamba’s sissen op de bakplaat. ‘Ach,’ zegt ze. ‘Ik doe er niet moeilijk 

over; ik ben stripper van beroep. Okay, er waren wel wat mensen ontzet en geschokt, maar die 

zijn gewoon niet goed voorgelicht door hun reisagent. Dit is Hedonism. Ik zou je verhalen 

kunnen vertellen…’  

Rosa rolt met haar ogen. Ik zeg: ‘Later misschien?’  

 

Wat ik over Hedonism III weet, komt uit brochures en van de website. En daar is het 

taalgebruik omfloerst; het is ‘een oase van puur genot’ waar ‘alles kan en mag’. In Jamaica 

vertelt iedereen me dat het er wild en wicked is. Dat je er bloot kan rondlopen -er zijn zelfs 
naakte trouwerijen - en er gaan verhalen over woeste sekspartijen. Maar dat hebben ze van 

horen zeggen, en er wordt zo bij gegrinnikt dat ik het niet al te serieus neem. Over Hedonism 

II is een programma op tv geweest waarin seks de boventoon voert, maar dan toch 

voornamelijk door suggestie. Mijn vermoeden is dan ook dat het allemaal vrij onschuldig is. 

Tenminste, tot zo-even.  

 



Als de wegen scheiden, hebben we geen vrienden voor het leven gemaakt. David en ik gaan 

naar de disco, Octopussy. Daar is hij; de doorzichtige waterglijbaan, hoog boven de 

dansvloer, waar plotseling ook de formele Amerikanen staan. De man draagt enkel nog een 

zwarte onderbroek met een wit frontje en een strik erop. Een smokingonderbroek. De galajurk 

van de vrouw is veranderd in een niemendalletje. Eigenlijk ziet bijna iedereen er uit alsof ze 

in een - Christine le Duc-achtige - verkleedkist zijn gedoken. Een mooie man loopt rond in 

een goudkleurige maliënkolder en naast me aan de bar is een vrouw geheel gewikkeld in 

visnet. Klaar om te worden binnengehaald.  

  ‘Ik ben gek op verkleedpartijtjes,’ beantwoordt ze mijn blik. ‘Dat is het allerleukste aan 

Hedonism. Wacht maar tot je mijn kostuum voor de Pyjama Party ziet!’ 

Het pompende ritme van de Jamaicaanse reggae en dancehall herinnert ons er aan waar we 

zijn. DJ Butt Naked draait Shaggy en Beenie Man: ‘You want a proper fix, call me!’ 

Sweetness en Desire, meisjes van your crazy entertainment staff klimmen op de bar en 

schuddebillen.  

Wanneer we later naar onze kamer lopen, wensen de bewakers ons vriendelijk goedenacht. 

Verder heerst een vredige rust op het terrein. De meeste gasten zijn vast al naar bed.  

Hoe naïef die gedachte was, blijkt de volgende ochtend als de blonde stripper bij het ontbijt 

staat te popelen om me te vertellen over de hete nacht op de Nude Beach, waar het tot het 

ochtendkrieken er wild aan toeging. Als ze tijd had zou ze uitweiden. Maar ze moet pakken, 

ze vertrekken om elf uur. Ze grijnst: ‘Je zult het zelf allemaal wel zien! Ja, je kunt toch niet 

over Hedonism schrijven zonder dat je de action hebt meegemaakt?  

 

Bij de Prude Side staat vandaag pool volleybal en salsa dansles op het programma. Bij de 

Nude Side is dat nude pool volleybal en bodypainting. Maar de sfeer is wat landerig, en veel 

gasten kiezen voor luieren in de zon. Met of zonder zwembroek.  

Ondanks de aparte zones komt iedereen elkaar tegen bij de maaltijden. En tijdens de 

entertainment in de avond. Als Extasi, de huisband speelt, of er een Circus Show op het strand 

is. Vanavond staat Destiny op het podium in klein jurkje en veterschoenen met plateauzolen. 

We gaan een spelletje doen, roept ze. Ze heeft koppels nodig, wie doet er mee? De twintig 

man die al snel op de dansvloer staat, is representatief voor het Hedonisme III publiek. Meest 

blanke Amerikanen, maar ook Afro-Amerikanen en Latino’s.  

Don schuift een stoel bij onze tafel aan; ‘Heeft het eten gesmaakt?’ Hij was net als wij in het 

Italiaanse restaurant Pastafari, met zijn vrouw Anne, die komt er zo aan. Don geniet met volle 

teugen, zegt hij. ‘Ja, ik ben een seksbeest!’ Anne arriveert net op tijd om dit volmondig te 

beamen. ‘Inderdaad, Don is onverzadigbaar. Hij krijgt er nooit genoeg van!’ Don glimt van 

genoegen. ‘Jullie raden nooit wat ik voor mijn beroep doe… Ik ben divorce attorney!’   

Op de dansvloer wordt ondertussen gewedijverd wie van de koppels de meeste standjes kan 

voordoen binnen één minuut. De deelnemers werken zich in het zweet, vooral het stel dat 

wint, met negen standjes. De verliezers, een wat ouder stel, kwamen maar tot drie. ‘Zet de 

volgende keer je bril op,’ adviseert Destiny.  

Als Don en Anne vernemen dat ik bezig ben met een artikel over Hedonism knikken ze. ‘We 

vonden al dat je nogal conservatief gekleed was,’ zegt Don met een oog op mijn spijkerbroek 

en T-shirtje. Het is waar, de stijl is hier meer; let it all hang out. Anne zegt: ‘Vanavond is het 

Short Shorts Party in de disco. Jullie hebben toch wel shorts bij je?’  

  ‘Nee, wel een schaar,’ zegt David.  

Nina en Gary horen niet bij elkaar, zeggen ze meteen als ze erbij komen zitten. Ze zijn 

gewoon vrienden, allebei single. Nina is veertig geworden en heeft zichzelf dit tripje cadeau 

gedaan. ‘Ja, ik wou wel weer eens seks.’ 

Weer verbaas ik me er over hoe mensen het voor elkaar krijgen om na twee zinnen al over 

seks te beginnen. Het is tot nu toe iedereen die ik gesproken heb, gelukt.  



Destiny zwaait met een enorme zwarte dildo boven haar hoofd. De battle of the sexes is 

begonnen; de mannen versus de vrouwen. Destiny roept om een echte roodharige. De 

vrouwen trekken een rossige man uit het publiek, die zijn schaamhaar toont. Rood; net als zijn 

heet blozende gezicht. Een punt voor de vrouwen. ‘De kleinste borsten’, vraagt Destiny. 

Vanuit achter in de zaal komt een vrouw gerend, die haar truitje omhoog trekt. Het publiek 

joelt en juicht. ‘De langste penis’, roept Destiny. Een drietal mannen komt aan hollen. Ik moet 

ineens sterk aan Ren Je Rot denken. Hedonism III is een exotic adult playground, een 

speeltuin voor volwassenen, stond in de brochure. Laat dat volwassen maar weg, denk ik, 

maar moet toch weer heel hard lachen als Destiny vraagt om ‘de meeste blote mensen’ en de 

hele dansvloer razendsnel uit de kleren gaat. De mannen winnen. ‘Wel meteen weer 

aankleden!’ maant Destiny. ‘Stelletje viespeuken.’  

Don vertelt ondertussen over players en swingers; feestelijke benamingen die Amerikanen 

hebben voor wat je ook notoire vreemdgangers kan noemen. Volgens Don is er een boek over 

The Lifestyle dat ik absoluut moet lezen, als ik over seks ga schrijven.  

  ‘Ik schrijf niet over seks, maar over Hedonism,’ zeg ik. Don lacht: ‘Is dat niet hetzelfde 

dan?’ 

Op het podium wordt een wedstrijdje orgasme faken gehouden. Een vrouw steunt en kreunt 

met overgave. Destiny stapt op haar echtgenoot toe: ‘Dat klinkt je zeker wel bekend in de 

oren?’  

 

Ik kijk David spijtig na, als hij maandagochtend wegrijdt in zijn witte bestelbusje. Hij moet 

aan het werk. En ik ook, op zoek naar de crux van dit ommuurde paradijs van plezier. Komt 

het door het overwegend Amerikaanse publiek, dat iedereen een great time heeft, en er geen 

dissonant te beluisteren is? Ik realiseer me ineens dat praktisch alle gasten die ik gesproken 

heb, op herhaling zijn. Dat was me al verteld, het percentage returnguests is nergens in 

Jamaica hoger dan in Hedonism III. 

  ‘Nee, het is meer dan seks alleen,’ zeggen Joan en Jeff, die in de Nude Pool aan de bar 

hangen. Ze zijn bolrond, maar lijken zich prima in hun vel te voelen. Jeff stelt: ‘Het 

voornaamste is de vrijheid. Even weg van alle conventies van thuis. Ik ben aannemer, Joan is 

bankmanager; een heel conservatieve wereld. Maar hier kunnen we ons zelf zijn. Vrij, lekker 

naakt, ontspannen…’ 

   ‘Ik vond het de eerste keer best eng, hoor,’ bekent Joan. ‘Ik durfde eigenlijk helemaal niet. 

Uiteindelijk heb ik me door Jeff over laten halen. En nu is dit al onze zesde keer.’  

  ‘We zijn verslaafd,’ zegt Jeff. Joan giechelt als een schoolmeisje, als ze vertelt dat ze weg 

moeten omdat ze zo les in tantraseks krijgen.  

  ‘Seks is de bonus. We vinden het heerlijk om het in de buitenlucht te doen, zeker met 

anderen erbij, ’ zegt Jeff.   

  ‘We ruilen niet van partner, hoor. We zijn wel monogaam,’ voegt Joan geruststellend toe. Ik 

krijg nog een drankje van de barman. Ik raak er bijna aan gewend dat je kunt eten en drinken 

wat je wilt, zonder geld bij je te hebben. Net als aan het onmetelijk vriendelijke personeel dat 

-van kamermeisje tot loodgieter - altijd informeert of we een fabulous day hebben. De gasten 

zeggen dan ook allemaal dat de Jamaicaanse staff geweldig is.  

Dat is ook de bewaker die net doet of hij niet verbaasd is dat ik midden in de nacht in mijn 

eentje op weg ben naar de Nude Side. Daar zijn bij de bar en jacuzzi veel bekende gezichten. 

Het beeldige stel van het ontbijt vanochtend meldt ze echte swingers te zijn. Ik denk 

inmiddels niet meer dat ik ten dans gevraagd wordt. Seth is een vriend van de singles Nina en 

Gary. Hij heeft nog een goed verhaal voor me…  

Het lukt me niet er ook maar íets van te horen; ik heb het te druk met kijken. Er komen steeds 

meer naakte mensen aanlopen. Ik vind het net een film. Geen porno, maar een surrealistische 

film, waar mensen op een soort blote bedevaart gaan naar de heilige jacuzzi. Daar is het nu 



definitief druk geworden. Laatkomers gaan op de rand zitten, en ook daar raakt het vol. Er zit 

zo’n dertig man in en rond de jacuzzi, en al wordt er gelachen en gedronken, de spanning is te 

snijden. Zoals op een schoolfeestje vroeger, als de dansvloer leeg was en iedereen zich 

afvroeg wie er zou beginnen. Al is daar ineens wel een stel hevig aan het zoenen… Hun 

directe buren volgen… Het is net alsof de regisseur er om geroepen heeft. Daar is de action! 


