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Themanummer 
over reizen
In dit themanummer over reizen deze keer 
geen lijstjes met de leukste vakantiebestem-
mingen voor een kleine beurs, of de spullen 
die je zeker niet mag vergeten op vakantie. Al 
zijn er hier en daar toch wat lijstjes –  reizen 
in de literatuur, de muziek,  de film en 
beeldende kunst – ingeslopen. 
Dit nummer gaat vooral over wat reizen of op 
vakantie gaan voor mensen betekent. 
‘Redactiefilosoof’ Tim Ficheroux schreef een 
essay over de zoektocht van de reiziger naar 
die ene authentieke ervaring. Bestaat die 
wel? We belichten de thuisblijvers, want niet 
iedereen gaat op vakantie. We vragen naar de 
ideale reispartner, en een onderzoeker vertelt 
wat vakantie doet voor ons geluksgevoel. Ook 
de zwarte kant van het toerisme blijft niet 
onbelicht: professor Frank Go vertelt over de 
schade die toerisme aan landen en het milieu 
kan toebrengen. 
Het is dus alleszins een themanummer 
geworden om even rustig voor te gaan zitten, 
zo net voor de vakantie. En als kers op de 
taart is er een reisverhaal van schrijver Ernest 
van der Kwast, dat weergeeft wat reizen en 
het loslaten van het oude kan opleveren. 

Iedereen een fijne vakantie toegewenst.

Petra Merkx
waarnemend hoofdredacteur 
Erasmus Magazine
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De ideale reisgenoot

Samen roti met kippenbotjes eten, 

raften, bier drinken, naar bunkers 

koekeloeren en heel veel ijs eten. 

Op vakantie gaan is nog leuker 

met een goede vriendin, een 

vriendengroep of een toffe vader. 



04 | Kunnen we nog 
wel reizen?
Moet je je schuldig voelen als je in een 
ontwikkelingsland aan de cocktails zit? 
En hoe zorg je dat er zoveel mogelijk van 
je uitgaven bij de lokale bevolking 
terechtkomt? Toerismeprofessor Frank 
Go over belevingsrendement, ecotoe-
risme en de ethiek van het backpacken.

06 | De (on)gelukkige 
vakantieganger
Niets lijkt fijner dan de dagelijkse sleur 
van studeren of werken te onderbreken 
met een vakantie. Maar dan is er 
meteen de stress bij de voorbereidin-
gen, de vermoeidheid tijdens de reis, en 
bij terugkomst is het geluksgevoel snel 
verdwenen. Waarom gaan we eigenlijk 
op vakantie? 

10 | Reizen met een missie
Je kunt deze zomer natuurlijk aan het 
strand van de Spaanse Costa gaan 
liggen, maar je kunt ook je zomervakan-
tie  besteden aan vrijwilligerswerk in 
het buitenland. 

14 | Reizen tussen twee 
werelden
De EUR telt ruim vijfduizend internatio-
nale studenten en docenten, en 
daarnaast een aantal Nederlandse 
studenten met ouders in het buitenland. 
Veel van hen gaan in de zomer terug 
naar hun moederland.

18 | Graatje
‘Juan Carlos Perez was 63 jaar oud toen 
er een graatje vast kwam te zitten in 
zijn keel. Hij zag het als een voorteken, 
een ongunstig omen. Aan het einde van 
de week zou hij afreizen naar Amerika 
voor de eerste communie van zijn 
kleinzoon.’ Een reisverhaal van Ernest 
van der Kwast

22 | De favoriete plekken 
van de EM-redactie
Zoveel redactieleden, zoveel zielen. 
Gevraagd naar hun favoriete vakantie-
plek, blijken de antwoorden nogal 
uiteen te lopen. 

26

26 | De toerist 
wordt genept
De moderne toerist is op zoek naar 
authentieke ervaringen, maar die 
echtheid bestaat niet meer. De toeris-
tenindustrie is zo omvangrijk dat we 
alleen nog een geconstrueerd beeld van 
de reisbestemming krijgen voorgescho-
teld. Moeten we genoegen nemen met 
een façade?

28 | Ik blijf thuis
De een doet het voor het milieu, de 
ander omdat-ie blut is of tentamens 
moet halen, weer een ander heeft geen 
zin in al het geregel en gestress. Er zijn 
zelfs mensen die niet op vakantie gaan 
omdat ze het in Nederland gewoon veel 
leuker vinden.

35 | Personalia en colofon
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08, 13, 16 en 24 4 x 13 Reizen in de kunsten
De 13 ‘beste’ roadmovies, 13 mooie, trieste en 

grappige songs over op reis gaan, 13 literaire 

werken die met reizen van doen hebben, en 

13 schilderijen met reizen als thema.
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Kúnnen we nog wel reizen?

Waarom gaan we op vakantie? “De belang-
rijkste reden is dat mensen hun dagelijkse 
sleur – op het werk en thuis, met alle zorgtaken 
die daarbij horen – willen ontvluchten. Ze rei-
zen een droombeeld achterna. Iedereen zoekt 
op zijn eigen manier naar ‘die ene geweldige 
ervaring’, het maximale belevingsrendement.”

De wereldbevolking wordt steeds mobieler. 
In 2020, zo becijfert de VN World Tourism Or-
ganisation, zullen er meer dan 1,5 miljard 
toeristische reizen plaatsvinden. Is dat een 
goede zaak? “Dat is lastig te zeggen. De ma-
nier waarop toeristen zich gedragen verschilt 
per persoon. De een wil avontuur, de ander 
luxe. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat 
ze beiden op zoek zijn naar een soort ‘environ-
mental bubble’. Men wil het vreemde ervaren 
op een niet-traumatische wijze. En daar wordt 
het problematisch. Overal ter wereld zie je de-
zelfde ketens, van Holiday Inn tot Starbucks. 
Dat is een verlies van lokale identiteit. Op som-
mige plekken is de ziel totaal verdwenen.”

Kunt u een voorbeeld geven? “Toen het toe-
risme zich in Spanje ontwikkelde, vanaf de ja-
ren zestig, is er lange tijd geen rekening gehou-
den met de omgeving. Aan de costa’s ontston-
den van die volgebouwde kuststroken. Steeds 
groter, steeds banaler.”

De afgelopen jaren zijn het vooral de ontwik-
kelingslanden die overspoeld worden door 
toeristen. Naast alle inkomsten, levert dat 
ook een hoop problemen op. Zijn er landen 
die door het toerisme kapotgemaakt worden? 
“Iedere munt die uitgegeven wordt heeft twee 
kanten. Er ontstaat een steeds groter gebrek 
aan water, voedsel en energie. Thailand is op 
sommige plekken verpest. In India, aan de voet 
van de Himalaya, stapelt het vuilnis zich op. In 
Afrikaanse landen zie je dat Chinese bedrijven 
steeds meer macht krijgen, wat vragen op-
werpt over het nu al zeldzame Afrikaanse erf-
goed. En dichter bij huis: Venetië. Daar is het 
aantal inwoners drastisch gedaald door het 
massatoerisme. Ooit was het een prachtige 
stad, nu een themapark.”

Zijn er reizen waarvan u zegt: niet doen. “Wie 
ben ik om te zeggen: u moet een andere vakan-
tie boeken? We leven in een wereld met vrije 
handel.”

Een Thaise golfbaan heeft per jaar 1500 kilo 
bemesting en chemicaliën nodig en net zo-
veel water als 60 duizend inwoners. Dan ben 
je toch niet echt sympathiek als je in Thailand 
een balletje gaat slaan met de kerstdagen? 
“Dat kun je zo stellen. Maar je moet dit soort 
dingen in perspectief zien. Er is een tijd ge-

weest dat vliegen an sich door bepaalde men-
sen al veroordeeld werd. Terwijl de luchtvaart 
slechts 3 procent van de totale emissie veroor-
zaakt. De landbouwsector zit op ongeveer 43 
procent. In vergelijking met een vleeseter is 
een toerist maar een matige vervuiler.”

Over vlees gesproken: iedereen is het erover 
eens dat je beter geen kiloknaller kunt eten. 
Dat soort  don’ts zijn er toch ook wat toerisme 
betreft? “Er zijn twee dingen die hierbij een rol 
spelen. Je moet je afvragen of je een bepaald 
land – gezien de politieke situatie daar – wilt 
steunen. En vervolgens is het de vraag hoe het 
toerisme georganiseerd is. Ik ben een paar jaar 
geleden met een promovendus in Sri Lanka 
geweest. Daar zijn die Tamil Tijgers op bloedi-
ge wijze verdreven, wat gezien wordt als een 
misdaad tegen de menselijkheid. Dan denk ik: 
moet ik daar nog wel heen gaan? Tegelijkertijd 
ben ik nog nooit zo goed ontvangen, door men-
sen die voor een groot deel eigen bedrijfjes 
hebben en afhankelijk zijn van het toerisme. In 
veel landen is gedonder. Dan wordt de vraag 
bijna: kúnnen we nog wel reizen?”

Geeft u maar antwoord. “Ik zeg nu: ik ga voor-
lopig niet naar Sri Lanka. Ook omdat ik het al 
heb gezien, dat geef ik toe.”

Naast de strijd om grondstoffen is vervuiling 
een groot probleem. Wat zijn de grootste ver-
vuilers in de toeristische industrie? “Een ge-
middeld cruiseschip in het Caraïbisch gebied 
stoot zo’n 70 duizend ton afval per jaar af. Drie-
kwart van al het scheepsafval komt van de 
cruise-industrie. Zo’n boot met vijfduizend 
mensen erop. Drijvende fabrieken zijn het.”
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Moet je je schuldig voelen als je in een ontwikkelingsland aan de cocktails 
zit? En hoe zorg je dat er zoveel mogelijk van je uitgaven bij de lokale bevol-
king terechtkomt? Toerismeprofessor Frank Go over belevingsrendement, 
ecotoerisme en de ethiek van het backpacken.                       tekst Geert Maarse



Bestaat er zoiets als duurzaam toerisme? 
“Het is een streven. Ik denk dat we als mensen 
heel goed in staat zijn om op een duurzame 
manier te reizen. Kijk naar couch surfing: 
vaak jonge mensen die bij elkaar logeren zon-
der dat ze elkaar kennen. Daarbij zie je echt 
uitwisseling van kennis en cultuur. En er zijn 
een aantal ketens die duurzaam proberen te 
werken, de Zwiterse reisspecialist Kuoni bij-
voorbeeld.”

Tegenwoordig wil iedereen onder het mom 
van ecotoerisme een authentieke ervaring 
hebben met de locals. Slapen in een Mon-
goolse tent. Jagen met de Massai. Wat vindt u 
daarvan? “Het is een verhaal dat wordt opge-
voerd voor de toerist. Maar het kan wel, die 
focus op het DNA van een plek. Het gaat erom 
dat je begrijpt hoe cultuur en natuur met el-
kaar verbonden zijn. Kijk naar de Librije, een 
driesterrenrestaurant in Zwolle. Daar heeft de 
eigenaar een cirkel van vijfentwintig kilometer 
om zijn restaurant heen getrokken. Hij haalt 
zijn ingrediënten zoveel mogelijk uit dat ge-
bied. De nadruk ligt op lokale netwerken. In 
elk niet-Westers land is het een gevaar dat bui-
tenlandse investeerders de overhand krijgen. 
De uitdaging is consolidatie: eigenaarschap 
binnen de gemeenschap.”

Er is weleens gesuggereerd dat die ‘meet the 
locals’-behoefte iets te maken heeft met onze 
calvinistische achtergrond. We voelen ons 
schuldig. “Dat zou kunnen. Maar wat zeker is: 
onze leercurve in het reizen is hier veel verder 
ontwikkeld dan in bijvoorbeeld China. Het is 
alweer jaren geleden dat ik ergens bij het post-
kantoor twee buurvrouwen over hun vakantie 
hoorde praten. Zegt de een: waar ben je ge-
weest, Frankrijk? Zegt die ander: nee joh, ben 
je gek, gewoon Thailand. Dat geeft aan hoe 
makkelijk wij over onze grenzen heen trek-
ken.”

Stel, we kunnen deze zomer kiezen tussen 
backpacken of een resort. Wat is de minst 
schadelijke vakantie die we deze zomer kun-
nen plannen? “Als je wilt dat het geld dat je 
besteedt bij de locals terechtkomt, moet je niet 
kiezen voor een resort. Maar het andere uiter-
ste – in je eentje met een rugzak door het land 
trekken – is niet automatisch de beste oplos-
sing. De kans bestaat dat iemand het natuur-
lijke evenwicht in een gebied verstoort als hij 
alleen reist en de gebruiken niet kent. Dan kun 
je beter in groepsverband reizen, via een ge-
certificeerde touroperator.”

In 1992 gaven wij 494 euro per vakantie uit. 
Nu, twintig jaar later, is dat 692 euro. Zijn wij 

in vergelijking met andere nationaliteiten big 
spenders? “Wij zijn zuinig. Wij zijn van het 
kamperen. Duitsers of Fransen doen dat veel 
minder. Die gaan naar een hotel. Tegelijkertijd 
zijn Nederlanders heel reislustig. Kijk maar 
naar onze geschiedenis.”

Die geroemde VOC-mentaliteit heeft ook zijn 
minder prettige kanten: slavernij, uitbuiting, 
kolonisatie. “Als je zo aan de gang gaat, blijf je 
in termen van schuld en boete denken. De 
vraag is: hoe kunnen we de kloof tussen de hui-
dige situatie en de wenselijke situatie dichten? 
Gaan mensen uit zichzelf duurzamer reizen of 
moeten we ze een handje helpen? Consumen-
ten hebben het zo druk, dat ze een duwtje in de 
rug nodig hebben. Net als nu tijdens het inter-
netten: je kunt geen kant op als je geen cookie 
accepteert.”

Hoe doen we dat? “Misschien is het een idee 
om mensen die naar Afrika op vakantie willen 
eerst een kaartje te geven voor de dierentuin. 
Laat mensen een cursus doen.”

Daar zit toch niemand op te wachten? “We 
zitten op zoveel dingen niet te wachten. We zit-
ten ook niet te wachten op kledingateliers in 
Bangladesh die instorten. Op de verontreini-
ging van de bio-industrie. We moeten de ver-
antwoordelijkheid nemen voor onze levens-
stijl.”

Als ik ga wintersporten betaal ik aan het ein-
de van mijn boeking een euro om de Alpen te 
redden. Helpt dat? “Het hangt er vanaf hoe-
veel hierbij opgehaald wordt. Skivakanties 
hebben nogal wat nadelige effecten op de bos-
sen en bergen. Erosie, monocultuur, minder 
plant- en diersoorten. Maar het is de vraag of 
je dat verhelpt met een euro per boeking.”

Draagt die heffing bij aan het bewustzijn van 
de problemen, of koop ik mijn schuldgevoel 
af en hoef ik er niet meer over na te denken? 
“Ik denk dat laatste. Het is zo’n gering bedrag, 
dat mis je niet. Je tolereert het. Zo is het met 
een heleboel andere nadelige effecten van toe-
risme ook. Je hebt pas iets aan heffingen als de 
bedragen echt wezenlijk zijn.”  
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Frank Go (1948) is hoogleraar Evene-
menten- en Toerismemarketing aan 
de Rotterdam School of Manage-
ment. Hij werkte als onderzoeker in 
Toronto en Calgary en was hoogle-
raar aan de Polytechnic University of 
Hong Kong. Hij doet onderzoek naar 
economische ontwikkeling, authenti-
citeit, ICT, innovatie, gebiedsontwikke-
ling en stadsmarketing. Hij promo-
veerde in 1993 op structuur en strate-
gie in de internationale hotelbranche. 

Misschien is het een idee om mensen die 
op vakantie naar Afrika willen eerst 
een kaartje te geven voor de dierentuin’  
> Frank Go

1.035.000.000

Zoveel internationale toeristen waren er in 2012 wereld-

wijd volgens cijfers van de World Tourism Organization 

(UNWTO). Dat zijn er dus meer dan een miljard. Ter ver-

gelijking: in 2000 waren er dat nog 678 miljoen. Europa 

scoort hoog: de meeste toeristen komen er vandaan én 

gaan ernaartoe.



De (on)geluKKige 
vaKantieganger

Een van de dingen die Jeroen Nawijn tijdens zijn pro-
motieonderzoek ontdekte, was dat het voor je gevoel 
van tevredenheid niet uitmaakt of je lange of korte 
vakanties neemt. Het geluksgevoel is namelijk na je 
vakantie weer even snel verdwenen. Het heeft dus 
meer effect als je vaker korte vakanties neemt, dan 
één lange.  
In zijn laatste onderzoek, Pre-vacation time, blessing 
or burden?, dat in januari dit jaar uitkwam,  nam hij 
samen met Jessica de Bloom van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen de zogenaamde ‘voorpret’ onder de 
loep. Wat blijkt: voorpret is vooral ‘voorstress’, met 
name voor vrouwen. De Bloom en Nawijn onderzoch-
ten bij 96 mensen de mate van tevredenheid in de we-
ken voor de vakantie. Die nam met name in de laatste 
week voor de vakantie zichtbaar af. Op het werk moet 
nog van alles af, het huis moet op orde en de katten 
worden weggebracht.  En omdat vrouwen doorgaans 
meer tijd aan het huishouden besteden dan mannen, 
hebben zij daar het meeste last van. Stress, stress, 
stress. 
Overigens is thuiskomen ook niet alles. Het geld is op, 
er ligt een berg was en al die grootse plannen die je in 
de vakantie maakte, verdwijnen als sneeuw voor de 
zon als de dagelijkse routine zich weer aandient. ‘Co-
ming home can be a bitch’, schrijft  de Amerikaanse 
journalist Dave Seminara in een artikel over holiday 
blues, waarvoor hij onder meer Nawijn interviewde. 
Volgens de onderzoeker is er voor post-vakantieblues 
geen wetenschappelijk bewijs, maar dat het geluksge-
voel snel weg is, klopt. 
Voor een kleine groep mensen – 3 procent – is op va-
kantie gaan letterlijk ziekmakend. Zij lijden aan lei-
sure sickness, zo ontdekte Ad Vingerhoets van de af-
deling Psychologie van de Universiteit van Tilburg. 
Het gaat om mensen die prompt ziek worden als ze 

vakantie hebben. Ze worden grieperig, krijgen hoofd-
pijn of zijn extreem moe. Dit kan komen doordat be-
staande patronen worden doorbroken –  iets simpels 
als minder koffie drinken dan op je werk kan al in-
vloed hebben –,  de werkdruk voorafgaand aan de va-
kantie te hoog was, of omdat het moeilijk is het dage-
lijks ritme plotseling te veranderen.

Geluksgevoel
Pre-vakantiestress, vakantiestress, post-vakantie-
blues; al met al weinig reden om je vakantiegeld te be-
steden aan reizen. Maar er zijn volgens Nawijn genoeg 
redenen om toch op vakantie te gaan. Hij onderscheidt 
vier hoofdmotieven: “Mensen gaan op vakantie om so-
ciale banden te verstevigen met familie of vrienden – 
samen de tijd doorbrengen. Vakantie draagt boven-
dien bij aan persoonlijke groei, omdat je iets ziet van 
andere culturen of de schoonheid van natuur ervaart. 
Er is een hedonistisch motief, genieten van zon en zee 
en heerlijk niksdoen. En tot slot image building. Door 
je keuze voor actieve vakanties kun je laten zien dat je 
bijvoorbeeld een avontuurlijk type bent.” 
Bovendien, en niet onbelangrijk: uit het onderzoek 
van Nawijn blijkt dat mensen zich tíjdens hun vakan-
tie – ondanks moeheid en spanningen – gelukkiger 
voelen dan normaal. “Dat komt vooral omdat ze tij-
dens hun vakantie een grotere mate van autonomie 
hebben. Wat ook meteen verklaart waarom ze het fij-
ne gevoel na de vakantie snel kwijtraken.”

Backpackers
Nawijn maakt geen verschil tussen ‘de toerist die op 
vakantie gaat’, of ‘de reiziger die op zoek gaat naar au-
thentieke ervaringen’.  Ook een reiziger is een toerist, 
of hij wil of niet, vindt Nawijn. Hij maakt alleen andere 
keuzen. “Tenzij het over backpackers gaat, de rugzak-
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Jeroen Nawijn (36) studeerde Vrijetijdwe-
tenschappen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en is sinds 2001 docent aan de 
NHTV internationaal hoger onderwijs Bre-
da. In 2012 promoveerde hij op het onder-
werp Leisure travel and happiness, onder-
deel van het onderzoeksproject naar ge-
luk, onder leiding van hoogleraar Ruut 
Veenhoven van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de EUR. In januari 
verscheen het onderzoek dat hij samen 
met Jessica de Bloom van de Radboud 
Universiteit uitvoerde: Pre-vaccation time, 
blessing or burden?, Nawijn is lid van de 
kennisgroep van het Centre for Sustaina-
ble Tourism & Transport van de NHTV. 
(foto: RvdH)

Niets lijkt fijner dan de dagelijkse sleur van studeren of werken te onderbreken met een vakantie. Maar dan is er meteen 
de stress bij de voorbereidingen, de vermoeidheid tijdens de reis en bij terugkomst is het geluksgevoel snel weer weg. 
Kortom, waarom gaat 80 procent van de Nederlanders eigenlijk op vakantie? Wij vroegen het Jeroen Nawijn, die onder-
zoek doet naar geluksgevoel voor, tijdens en na vakanties.             tekst Petra Merkx fotografie pisaphotography/shutterstock.com



De (on)geluKKige 
vaKantieganger

toerist die maanden door Azië, Australië of Zuid-
Amerika trekt. Dat zijn toch vaak mensen die op een 
omslagpunt staan in hun leven en gaan reizen om te 
onderzoeken hoe ze verder willen met hun leven. Bij-
voorbeeld scholieren of studenten die net klaar zijn 
met hun school of studie. Het is een groep apart, 
waarover – wat betreft geluksgevoel – niet veel onder-
zoeksgegevens zijn.” 

Shiny happy people
Sowieso wordt in Nederland weinig wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan naar wat vakantie met men-
sen doet. Toch is het belangrijk om ‘beter gefun-
deerde’ keuzes te maken, vindt Nawijn. “In het be-
gin van de vakantie zijn mensen bijvoorbeeld het 
minst gelukkig, blijkt uit de enquêtes. Dat komt 
omdat ze dan moe zijn. Het is dus verstandiger niet 
voor die vlucht van drie uur ’s nachts te kiezen.  
Maar ja, veel mensen doen dat toch. Want op het 
moment dat ze boeken, kijken ze vooral naar het fi-
nanciële voordeel en niet naar de effecten op hun 
vakantie.” 
Wie zijn geluksgevoel na de vakantie langer wil 
vasthouden, doet er goed aan de reis goed vast te 
leggen en regelmatig leuke herinneringen op te ha-
len. Facebook is daarvoor niet eens zo’n slecht me-
dium, zegt de Amerikaanse psycholoog Pamela 
Rutledge in een interview in NBC News. Voor criti-
casters is het een podium waarop mensen alleen 
hun shiny, happy kant laten zien. Nooit foto’s van 
jengelende kinderen op een vliegveld, een chagrij-
nig gezicht na een lange dag reizen of een krakke-
mikkig bed in een versleten hotel. Maar dat is juist 

goed, zegt Ruthledge. ‘Posting positive pictures and 
presenting a ‘better face’ is a normal thing because 
it allows you to reframe the vacation in a way that 
makes the memories more rewarding and pleasant.’ 
Nawijn onderschrijft dit: “Door te denken aan, en te 
vertellen over de leuke kanten van je vakantie, her-
schrijven mensen telkens hun herinneringen. En 
goede herinneringen aan de vorige vakantie maken 
de voorbereidingen voor een volgende fijner.” 

Voorbereiding
Ook aan de ‘voor-stress’ is wat te doen.  Jessica de 
Bloom adviseert in haar boek De kunst van het va-
kantievieren om de dag voor de vakantie vrij te ne-
men en te gaan sporten, om de spanningen uit je lijf 
te krijgen. Ervoor zorgen dat de drukte op je werk de 
laatste week al wat minder wordt, helpt ook. En een 
geschikte reispartner draagt eveneens bij aan een 
goed verblijf. Het moet iemand zijn met soortgelijke 
interesses, die je vrij laat als dat nodig is. “Dan wordt 
je gevoel van autonomie – waarvan je juist gelukkig 
wordt tijdens je vakantie – niet aangetast.” 
En, benadrukt Nawijn: “Vergeet de top 10-lijstjes. Je 
hoeft niet per se alle bezienswaardigheden af te lo-
pen. Ik laat me er ook weleens door verleiden hoor. 
Maar eigenlijk moet je doen wat bij je past. Probeer 
in ieder geval wel één dag iets heel bijzonders te 
doen wat je nooit eerder deed. Zwemmen met dolfij-
nen bijvoorbeeld, als dat je leuk lijkt. Zo maak je een 
positieve vakantieherinnering, want als je iets doet 
wat je niet eerder deed, onthoud je dat het best. En 
nagenieten van je vakantie zorgt dat het geluksge-
voel langer aanhoudt.” 

Tips voor een optimaal 
vakantiegevoel

Vooraf
> Voorkom werkstress, doe de  
 laatste week voor de vakantie  
 al wat rustiger aan
> Neem een dag vrij voordat je  
 vertrekt en ga sporten om de  
 spanningen uit je lijf te krijgen
> Boek je vertrek op een 
 christelijke tijd, zodat je niet  
 oververmoeid aankomt
> Bekijk nog eens de foto’s van  
 een vorige vakantie

Tijdens
> Laat je niet meeslepen door  
 top 10-lijstjes, maar doe wat je  
 zelf leuk vindt
> Doe iets wat je niet eerder   
 deed, zodat je een bijzondere  
 herinnering hebt na afloop

Achteraf
> Bewaar herinneringen aan   
 je vakantie en deel ze met   
 anderen 
> Plan thuis weer leuke dingen  
 om te gaan doen
> Boek je volgende uitje
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Sneller seks

Zonnetje, relaxte sfeer, nieuwe ontmoetingen en alcohol – het is 

een prima combinatie voor vakantie. Prima ook voor het opdoen 

van een nieuwe liefde, al is het maar voor een nacht. Volgens de 

info-site soaaids.nl neemt 56 procent van de jongeren con-

dooms mee op vakantie. En die anderen dus niet. Vaak komt het 

dan ook tot onveilig gevrij, m
et alle mogelijke gevolgen van dien. 

En dan hebben we het niet over het strandzand in je bilnaad.
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13 reizen in De literatuur
De ene schrijver komt zijn huis niet uit, de ander is op pad. Toch kunnen ze allebei met een prachtig reisboek op de 
proppen komen. En ook al beweerde ene Confucius ooit dat het beter is om een mijl te reizen dan om duizend boeken 
te lezen, bij deze toch een lijstje aanraders in de reisliteratuur.               tekst Gert van der Ende

Reisboeken

Jeroen Brouwers: ‘Bittere 
bloemen’ (2011)
Man op vergevorderde leef-
tijd maakt geheel tegen zijn 
zin een cruise over de Mid-
dellandse Zee.  Brouwers 
trekt alle stijlregisters open 
als de bejaarde, humoristi-
sche cynicus – oud-rechter, 
oud-politicus en oud-schrij-
ver – op de schuit een oud-
leerlinge ontmoet. Onder-
tussen figureert het eiland 
Corsica als decor. 

Dave Eggers: ‘You shall 
know our velocity’ (2002)
Will en zijn vriend Hand be-
sluiten voor een week de 
wereld rond te reizen. Onder-
weg willen ze her en der geld 
uit gaan delen. Eerste stop 
had Groenland moeten wor-
den, maar het duo belandt in 
Senegal. Vervolgens gaat 
het via Marokko naar Letland 
en Litouwen. Eén ding wordt 
duidelijk: geld uitdelen is 
geen sinecure. 

John Steinbeck: ‘The grapes 
of wrath’ (1939)
Verdreven door de ‘Dust 
Bowl’ (een periode van enor-
me stofstormen op de prai-
ries van de VS), de crisis en 
de banken trekt de familie 
Joad van Oklahoma naar het 
beloofde land Californië. Ge-

noeg problemen onderweg. 
Al zeventig jaar oud, maar 
nog steeds erg aangrijpend.

J.M.A. Biesheuvel: ‘Reis door 
mijn kamer (1984)
De kamer van Biesheuvel 
huist in het nabijgelegen 
Schiedam. J.M.A. is niet zo 
van het reizen maken, maar 
dat doet niets aan het lees-
plezier van deze novelle af. 
‘Ik zou in een vliegtuig kun-
nen stappen en naar Shang-
hai vliegen, ik zou scheep 
kunnen gaan en naar Port 
Churchill in de Hudsonbaai 
varen, ik zou in een auto 
kunnen stappen en naar Pa-
rijs rijden. Geld heb ik im-
mers genoeg?’

William Faulkner: ‘As I lay 
dying’ (1930)
Epische zwerftocht door het 
diepe zuiden van de USA van 
de familie Burden die echt-
genote en moeder Addie wil 
begraven. Tragisch en ko-
misch tegelijk, al was het 
maar omdat het lijk er niet 
frisser op wordt naarmate 
de tocht langer duurt. Magi-
strale vertelvorm, die vaak 
is nagebootst maar nooit is 
geëvenaard. Al komt Graham 
Swift met ‘Last orders’ 
(1996), aardig in de buurt: 
een groepje oorlogsvetera-
nen reist met een urn – met 
daarin de as van vriend Jack 
– naar zee. 

Paul Theroux: The kingdom 
by the sea (1983)
Theroux is ergerlijk arrogant, 

maar schrijven kan-ie wel. 
Zijn leukste reisboeken zijn 
‘The kingdom by the sea’ – 
over een rondreis van drie 
maanden langs de kust van 
Groot-Brittannië –  en ‘Dark 
star safari’ (2002) over een 
zwerftocht van Caïro naar 
de Kaapstad. Zijn beste ro-
man: ‘The mosquito coast 
(1981), waarin een Amerikaan 
het helemaal gehad heeft 
met de moderne consump-
tiemaatschappij, en met zijn 
tegenstribbelende gezin 
vertrekt naar een Midden-
Amerikaans oerwoud.  

Hans Olink: ‘Dronken van het 
leven; A. den Doolaard 
zwerver, schrijver, journa-
list’
Een echt groot schrijver was 
Den Doolaard (pseudoniem 
van C.J.G. Spoelstra) niet, 
maar hij haalde eruit wat er-
in zat: welke andere Neder-
landse schrijver kan claimen 
Leni Riefenstahl versierd te 
hebben? Dat hij nog 93 is 
geworden mag een gods-
wonder heten, gezien al zijn 
narrow escapes aan de dood 
tijdens zijn omzwervingen 
op – vooral – de Balkan en in 
de Alpen. 

William Sutcliffe: ‘Are You 
Experienced?’ (1997)
Tamelijk grappige satire op 
het fenomeen backpacker 

in India. Student Dave gaat 
met Liz naar India omdat hij 
denkt haar op die manier 
wel een keer het bed in te 
krijgen. Liz gaat mee met 
Dave omdat ze hoopt haar 
eventuele spirituele ervarin-
gen te kunnen delen met ie-
mand. Met vanzelfsprekend 
de nodige diarree.

Bob den Uyl: ‘Een zwervend 
bestaan’ (1978)
Sowieso zijn alle – door-
gaans korte – verhalen van 
deze licht-ironische Rotter-
dammer van weleer uiter-
mate onderhoudend. In deze 
bundel van 26 verhalen laat 
hij de lezer de kleine onzin-
nigheden in het dagelijkse 
bestaan zien.  

Belcampo: ‘De zwerftocht 
van Belcampo’ (1938)
‘De hele wereld spant sa-
men, om te maken dat ik 
niet werk.’ Gedreven door de 
economische crisis van de 
jaren dertig dwaalt schrij-
ver-arts H.P. Schönfeld Wi-
chers door Europa, zich on-
dertussen in leven houdend 
met het tekenen van por-
tretten. Zoveel wordt wel 
duidelijk: van ‘rauwkost-
sandalen-esperantotypes’ 
moet hij niet veel hebben. 

Hunter S. Thompson: ‘Fear 
and loathing in Las Vegas’ 
(1971)
De schrijver gebruikt in één 
weekend meer drugs dan de 
gemiddelde junk in een heel 
jaar. En dit allemaal tijdens 
een road trip naar Las Vegas. 
‘No, this is not a good town 

for psychedelic drugs. Reality 
itself is too twisted.’ Overi-
gens is de film naar het 
boek van Terry Gilliam – met 
Johnny Depp in de hoofdrol – 
minstens zo hallucinerend. 

Graham Greene: ‘Travels 
with my Aunt’ (1969)
Bankmanager in ruste en 
dahlia-liefhebber Henry 
komt na de begrafenis van 
zijn moeder voor het eerst in 
vijftig jaar zijn tante Au-
gusta tegen. Tante is een 
stuk avontuurlijker, en sa-
men gaan ze reisjes maken. 
Eerst naar Brighton, later 
met de Oriënt Express naar 
Istanbul. De dahlia’s  zijn 
daarna niet meer wat het 
geweest zijn.

Redmond O’Hanlon: 
‘In Trouble Again: A Journey 
Between the Orinoco and 
the Amazon’ (1988)
Opvolger van het ook al niet 
misselijke ‘In to the heart of 
Borneo’ (1984). Alle tropi-
sche verrassingen –  maar 
dan van het genre fruitige 
vruchtencocktails en vrolij-
ke bloemenslingers – pas-
seren de revue: geelzucht, 
rivierblindheid, een soort 
aids. Hoogtepunt blijft ech-
ter het visje dat het liefst de 
penis binnenzwemt – met 
alle gevolgen van dien.



Joan de Wit (rechts op de foto) houdt van ac-
tie op haar vakantie. Hangen op het strand 
vindt ze ‘hartstikke saai’. Liever gaat ze met 

haar beste vriendin Jackelien de Ruijter eropuit. 
Ze houdt van survival en raften. “We onderne-
men van alles samen op vakantie”, zegt De Wit. 
In Suriname fietsen ze samen door het land en 
in Griekenland maakten ze bijvoorbeeld een 
trektocht met een ezel. “De ezel denderde stijl 
naar beneden, een berg af. Hij ging er heel snel 
vandoor met ons. Dat was ontzettend eng. Toen 

we van die ezelruggen afsprongen, waren we 
zo opgelucht. En daarna lagen we in een deuk. 
Gelukkig waren er wel ijsjes voor de schrik.”
Samen met haar vriendin snuift ze graag de 
couleur locale en de cultuur van een vakan-
tieland op. Door actief bezig te zijn, maar ook 
door de restaurants te bezoeken waar de locals 
eten. “We vinden het maar niets als een restau-
rant alleen maar vol met Nederlanders zit. We 
proeven liever dingen die anders zijn dan hier. 
Doner kebab smaakt heel anders in een klein 

Turks zaakje dan in Nederland. En Italiaanse la-
sagne ook.” In Suriname probeerden ze samen 
roti. “Dat was niet zo’n succes, omdat er alle-
maal kippenbotjes in zaten. We hebben de hele 
avond botjes uit onze mond gevist. Niet lekker.”
Mot hebben ze nooit, als ze samen op weg zijn. 
“Ze is mijn beste vriendin en we gaan al drie jaar 
samen op vakantie. We willen vaak hetzelfde 
doen en houden allebei van actieve dingen. Dat 
maakt dat zij de ideale reisgenoot is.” 
MZ (foto: RvdH)

#01
Wie: Joan de Wit (22), rechtenstudent

Ideale reisgenoot: beste vriendin

Samen roti met kippenbotjes eten, raften, bier drinken, naar bunkers koekeloeren en heel 
veel ijs eten. Op vakantie gaan is nog leuker met een goede vriendin, een vriendengroep 

of een toffe vader. EM vroeg EUR-studenten naar hun ideale reisgenoot.
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Je kunt deze zomer natuurlijk op het strand van de Costa Brava gaan liggen, maar je kunt 
je tijd ook gebruiken om de wereld een beetje mooier maken. Door je zomervakantie te 
besteden aan vrijwilligerswerk in het buitenland, bijvoorbeeld. Drie EUR-studenten vertellen 
over hun verwachtingen en ervaringen in respectievelijk Nepal., Rusland en Indonesië.         
        tekst Céline Maessen fotografie Levien Willemse

reizen met een missie

Klussen in nepal
Student bedrijfskunde Marloes van der Graaf (23) 
vertrekt deze zomer voor vier weken naar Khudi in 
Nepal. Ze gaat daar veertien dagen vrijwilligerswerk 
doen voor het project iCare van STAR. Het is een 
open project waarbij de Rotterdamse studenten in 
principe gebouwen gaan renoveren, maar daarnaast 
ook Engelse les geven aan kinderen. In de avonduren 
organiseren de vrijwilligers voor de kinderen leuke 
spelletjes, zoals een voetbaltoernooi. Marloes: “Ik ga 
bij een gastgezin wonen met één andere student. Ik 
slaap daar en ik eet samen met de familie. Er schijnt 
elektriciteit te zijn, maar dat verwacht ik eigenlijk 
niet. Ik heb dan ook tegen mijn vriend gezegd dat als 
hij een maand niks van me hoort, hij moet weten dat 
ik hem nog steeds heel leuk vind, maar geen internet 
heb. Ik denk dat het een spannend avontuur gaat 
worden. Ik vind het leuk om op een goedkopere ma-

nier te reizen; dan beleef je meer. Je komt zo ook 
meer in contact met de lokale bevolking.” Het leukste 
aan het project lijkt Marloes het primitieve leven dat 
ze gaan leiden en dat ze iets tastbaars neer kan zet-
ten voor de bevolking. “Ik ben wel bang dat ik ziek ga 
worden; dat de bus elke vijf minuten moet stoppen 
omdat je naar het toilet moet. Vorig jaar heb ik ge-
reisd door Thailand, en toen ben ik heel ziek gewor-
den – dat was echt verschrikkelijk. Maar ik werk in 
Nederland alvast aan mijn afweersysteem door af en 
toe iets van de grond te eten.” De studenten hebben 
geld ingezameld voor het project. “Ik heb zelf de reis 
betaald en we hebben een inzamelactie gehouden 
waarbij we voor drie euro armbandjes verkochten. 
Daarnaast zijn er ook enkele bedrijven die ons heb-
ben gesponsord. Met dat geld kunnen we op locatie 
materialen kopen voor het klussen. Zelf ga ik nog ca-
deautjes kopen voor mijn gastgezin, maar ook voor 
de schoolkinderen.” 
Na die twee weken gaan de studenten rondreizen 
door Nepal. Ze gaan naar de hoofdstad Kathmandu 
en naar het natuurgebied Chitwan om een trektocht 
te maken.

JournalistieKe vriJ-
heiD in ruslanD
Internationale student Communicatie en Media, 
Sandra Ingelson Wendell (23), ging afgelopen zomer 
voor zes weken naar Rusland. Via AIESEC kwam ze 
in een project waar ze workshops communicatie en 
media organiseerde voor studenten in Moskou. In 
Rusland had Sandra veel vrije tijd naast haar pro-
ject, en daarom zette zij samen met haar teamgeno-
ten een tweede project op. Ze zocht contact met een 
vakgroep voor journalisten. Sandra organiseerde 
een evenement waar de journalisten met elkaar kon-
den spreken over journalistieke vrijheid in Rusland. 
De media in Rusland worden gecensureerd en in de 
gaten gehouden door de overheid. Zo is het niet de 
bedoeling om bijvoorbeeld kritisch te schrijven over 
politiek. De droom van veel journalisten in Rusland 

Enthousiast geworden 
of wil je meer informa-
tie? Kijk dan voor het project 
van iCare in Nepal op de website 
van www.rsmstar.nl. Voor andere 
projecten, waar ook ter wereld, 
kun je surfen naar www.aiesec.
nl. AIESEC biedt twee program-
ma’s aan: een culturele stage 
en een business stage, beide in 
meer dan zestig verschillende 
landen. De organisatie heeft een 
database met al die verschil-
lende projecten waarop je kunt 
solliciteren. Het belangrijkste 
is natuurlijk je motivatie en 
enthousiasme voor een project. 
Als je via AIESEC vrijwilligerswerk 
gaat doen, betaal je zelf het 
vliegticket en 200 euro bemid-
delingskosten. Overnachten bij 
een gastgezin is meestal gratis. 

Marloes van der Graaf



is dan ook om meer vrijheid te krijgen. Sandra wilde 
de Russische journalisten vertellen hoe het eraan 
toegaat in West-Europa. De verschillen tussen West-
Europa en Rusland werden voor Sandra pas echt dui-
delijk toen zij werd aangesproken door de Russische 
politie. Sandra: “We hielden met de groep studenten 
een video- en mediaworkshop in het centrum van 
Moskou. Om iedereen te verzamelen hielden we een 
groot stuk papier vast met daarop de naam van het 
project. Meteen kwamen er tien politieagenten naar 
ons toe gelopen, omdat ze dachten dat we een pro-
testactie wilden starten. In eerste instantie moest ik 
erg lachen, maar de Russische studenten werden een 
beetje nerveus.” Veel Russische studenten zijn nooit 
buiten Rusland geweest maar waren des te geïnte-
resseerder in de buitenlandse vrijwilligers. “Doordat 
de meeste studenten nooit buiten Rusland komen, 
hebben ze een smal wereldbeeld”, aldus Sandra.  In 
één van de cursussen bespraken ze de casus van de 
Pussy Riots, de feministische punkband die in op-
spraak kwam door een optreden tijdens een kerk-
dienst. Dit optreden was een protestactie tegen de 
steun van de orthodoxe kerk voor de herverkiezing 
van Poetin. In nog geen minuut werden de dames op-
gepakt door de politie. Sandra vond het verbazing-
wekkend dat ondanks dat niet alle studenten het te-
recht vonden dat de dames de gevangenis in moes-
ten, ze het wel degelijk provocerend vonden en dat ze 
het afkeurden. Sandra: “Ik denk dat het belangrijk-
ste van mijn vrijwilligerswerk dan ook was de stu-
denten in aanraking te laten komen met verschillen-
de meningen en wereldbeelden.”

lesgeven in inDonesië
Marsha Bolk (21) studeert bedrijfskunde en is vorig 
jaar drie maanden naar Java gegaan om daar Engel-
se les te geven op een school. Marsha: “Indonesië is 
een islamitisch land en iedereen staat daar om vijf 
uur op om te bidden. De school begint dan ook al om 
zeven uur in de ochtend. Elke klas kreeg van mij drie 
lessen waarin ik de leerlingen verhalen liet schrijven 
over het land en de plekken die zij leuk vonden om te 
bezoeken.”  Het lastige vond Marsha dat er in Indo-
nesië geen verschil wordt gemaakt in niveau als havo 
of vwo. Iedereen zit bij elkaar in één klas, dus waar 
de ene leerling er een kwartier over doet om het te 
begrijpen, doet een ander er minstens twee uur over. 
Marsha had zich ingeschreven voor verschillende 
projecten van AIESEC – in Brazilië, Sri Lanka, Mau-
ritius en Indonesië. Ze werd bij al die projecten aan-
genomen. Uiteindelijk heeft ze gekozen voor Indone-
sië omdat zij graag wilde lesgeven. “Ik ben erheen 
gegaan met een open blik. Mensen hadden mij ge-
waarschuwd voor een cultuurshock, ook omdat ik bij 
een islamitisch gastgezin thuis zou slapen. Het was 
lastig dat ze niet zo goed Engels spraken, waardoor je 
gesprekken soms wat oppervlakkig zijn. Na vier we-
ken had ik behoefte om weer met iemand een echt 
gesprek te voeren.” Door haar tijd in Indonesië is 
Marsha ook veranderd. “Ik ben rustiger 
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#Suvarnabhumi Airport

en Siam Paragon shoppingmall, beide gelegen in Thailand, zijn 

de meest populaire locaties van 2012, volgens foto-app In-

stagram. Inderdaad, op 1 en 2 ‘most instagrammed’ staan een 

vliegveld en een winkelcentrum. Verder verschillende sportvel-

den en –centra (zoals Dodger Stadium en Staples Center), Dis-

neyland Park in California, Times Square in New York en ergens 

een beetje verdwaald ertussen: De Eiffeltoren.
Sandra Ingelson Wendell

Marsha Bolk



op zwier in het 
pluriversum
Jaren geleden voerde Center Parcs een reclamecampagne 
met de slogan ‘maar nu even niet’. In een van de filmpjes 
zien we eerst een grijsaard met een getekend gezicht. Hij 
kijkt moeilijk en is ogenschijnlijk nog dieper in gedachten 
verzonken dan Le Penseur van Rodin. We lezen: ‘Marinus 
Coolen, filosoof.’ Dan zoomt de camera uit en zwenkt naar 
rechts. De filosoof lijkt zijn fundamenteel probleem opge-
lost te hebben, want hij zegt tegen een ijverig noterende 
serveerster: ‘Met stroop.’ Hij blijkt bij een kletterende wa-
terval in Center Parcs te zitten, naast zijn kleinkinderen, die 
ontroerend druk zijn met het maken van tekeningen. We le-
zen: ‘Maar nu even niet.’ 
Creatieve reclame, best aardig! Het inspireerde collega Gijs 
van Oenen zelfs tot het boekje Nu even niet! Over de inter-
passieve samenleving. Maar het klopt natuurlijk van geen 
kanten! Niet omdat filosofen er niet af en toe uit zouden 
moeten. Niet omdat kinderen of kleinkinderen onbelangrij-
ker zouden zijn dan het universaliaprobleem of de Sorites-
paradox. Het klopt niet omdat filosofen altijd een beetje op 
reis zijn!
Welke vragen ze zich ook stellen, welke stellingen ze ook 
verdedigen, welke metafilosofische obediënties ze ook zijn 
aangedaan ... de gedachten van filosofen gaan altijd uit 
naar mogelijke werelden. Het universum waarin wij mensen 
ons bevinden, tekeningen maken en door telescopen naar 
andere sterrenstelsels kijken, is slechts een van de vele 
mogelijke werelden, die allemaal samen het pluriversum 
vormen. In alles wat we weten, in al onze gedachten, bij el-
ke denkstap zijn we eigenlijk op zwier in dat pluriversum.
Nu zijn veel van die mogelijke werelden eerder tot vermaak 
dan tot nut. We kunnen zorgeloos stoeien met speelgoed-
voorbeelden, zoals een mogelijke wereld waarin ‘I were a 
rich man’, of eentje waarin het Witte Huis paars is geschil-
derd, of zelfs een waarin er helemaal niets is of gebeurt. 
Resultaten boeken we pas als een mogelijke wereld in na-
genoeg alle opzichten gelijkt op onze wereld, behalve in 
één cruciaal opzicht. Wat als je kon stelen zonder ooit be-
trapt te worden? Wat als andermans herinneringen in jouw 
brein zouden worden gestopt? Wat als je geleidelijk elk 
deeltje van een mens vervangt door een artefact; waar 
houdt de mens op en begint de robot?
Omdat filosofen hun hart ophalen aan mogelijke werelden, 
noemde David Lewis het pluriversum ‘het filosofenparadijs’. 
We kunnen er nooit uit vluchten. Anderzijds is het er altijd 
een beetje reizen. Marinus Coolen, filosoof. Meer dan ooit.

Tim de Mey

ADVERTENTIE
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geworden. Op Java werd niks gepland; je wist nooit 
precies wat je die week ging doen. Voor mij was dat 
lastig om los te laten, omdat ik in Nederland erg van 
het plannen ben. Ik houd  nu niet meer vast aan mijn 
agenda, ik hoef niet per se te weten wat ik morgen ga 
doen. Ik leef meer in het moment. Natuurlijk heb ik 
tijdens mijn stage ook weleens huilend mijn moeder 
gebeld, de eerste dag al. Ik was zo moe van de reis en 
toen kwam ik aan in een hotel vol met kakkerlakken 
en bloed op het bed. Toen ben ik met het thuisfront 
gaan skypen.” 
Marsha werkte elke dag hard op haar school, maar in 
het gastgezin had ze het goed. “Ik heb in twee gastge-
zinnen gezeten en die huizen waren echt fantastisch! 
Het tweede gastgezin had een zwembad in de tuin en 
drie auto’s met een chauffeur. Het klinkt een beetje 
vreemd dat je vrijwilligerswerk doet en een zwembad 
hebt, maar ik denk dat ik met mijn gastfamilie veel 
waardevolle dingen heb uitgewisseld. Zij hebben van 
mij geleerd, maar ik heb ook veel van hen geleerd. Zo 
heb ik nu minder snel een waardeoordeel over ie-
mand. De mensen die ik daar ontmoet heb, waren zo 
lief. Het maakt niet uit welke religie iemand aan-
hangt.” Ze is door haar buitenlandervaring zo gepas-
sioneerd geraakt van het werk en van AIESEC, dat ze  
volgend jaar voorzitter wordt van de club. 
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Alle 13 onderweg

Road to Nowhere (Talking Heads, 
1985). Gaat het over het leven zelf? 
Over hoe de wereld wordt verkloot? 
Of toch gewoon over een weg (n)er-
gens naartoe? In ieder geval zit het 
tempo er goed in.  
We’re on a road to nowhere 
Come on inside 
Takin’ that ride to nowhere 
We’ll take that ride

The Passenger (Iggy Pop, 1977). 
Nummer van punkrocker Iggy Pop 
van zijn beroemde album Lust for 
life. Over de zon- en schaduwkant 
van het leven, en de manier waarop 
beide elkaar in beweging en even-
wicht houden. 
Only hate the road when you’re mis-
sin’ home
Only know you love her when you’ve 
let her go.

De Dodenrit (Drs. P, 1974). Een gezin 
reist in de koude Siberische winter 
per arrenslee naar Omsk. Vader, 
moeder en hun kinderen Igor, Sonja, 
Pjotr en Natasja worden belaagd 
door een roedel wolven en het is 
maar de vraag of ze heelhuids hun 
doel weten te bereiken. 
Het is van hier naar Omsk nog een 
kleine honderd werst
‘t Is prettig dat de paarden net van-
middag zijn ververst
Wel jammer dat de wolven ons toch 
hebben ingehaald
Men ziet de flinke eetlust die hun uit 
de ogen straalt

Space Oddity (David Bowie, 1969). 
Het eerste nummer dat Bowie zijn 
bekendheid verschafte. In hetzelfde 

jaar dat Neil Armstrong en zijn kom-
panen heelhuids van een tripje naar 
de maan terugkeren, zit er voor Ma-
jor Tom geen retourtje in. 
Though I’m past one hundred thou-
sand miles, I’m feeling very still 
And I think my spaceship knows 
which way to go 
Tell my wife I love her very much, she 
knows
 
Going up the Country (Canned Heat, 
1968). Achteraf is dit nummer van de 
Amerikaanse blues-rockformatie 
Canned Heat – van origine een nogal 
‘giftig’ alcoholisch drankje – mis-
schien wel het volkslied geworden 
van de protestgeneratie uit de jaren 
60. Vooral beroemd geworden van-
wege het panfluitmelodietje als re-
frein. 
I’m going up the country. Baby, don’t 
you wanna go?
I’m going up the country. Baby, don’t 
you wanna go?
I’m going to some place where I’ve 
never been before.

Nightboat to Cairo (Madness, 1979). 
Deze song komt van het debuutal-
bum One step beyond van de Britse 
skaband Madness. Skamuziek heeft 
z’n wortels in het Jamaica van de ja-
ren vijftig, en combineert elementen 
van Caribbean mento en calypso 
met American jazz en rhythm and 
blues. Klinkt in ieder geval exotisch. 
It’s just gone noon
Half past monsoon
On the banks of the river Nile
Here comes the boat
Only half-afloat

The World At Large (Modest Mouse, 
2003). De Amerikaanse indie-rock-
band Modest Mouse is misschien 
wel de minst bekende uit het rijtje. 
Maar The World At Large is een van 
de mooiste nummers ooit gemaakt 
over het thema reizen. De reden van 
de reis is echter een wat minder 
mooie: het vergaan van de aarde 
door de klimaatcrisis. 
The days get shorter and the nights 
get cold.
I like the autumn but this place is get-
ting old.
I pack up my belongings and I head 
for the coast.
It might not be a lot but I feel like I’m 
making the most

Around the World (Daft Punk, 1997). 
Nummer dat maar uit één zin be-
staat: Around the world!

Met de Vlam in de Pijp (Henk Wijn-
gaard, 1978). Weliswaar niet voor de 
lol, maar vanwege zijn beroep rijdt 
Henk over Europa’s wegennet. Het 
gaf de muzikale trucker inspiratie 
voor zo’n veertig (!) albums. In dit 
nummer heeft hij er nogal schik in, 
al mist-ie af en toe wel zijn vrouw 
die op hem wacht. 
Met de vlam in de pijp
scheur ik door de Brennerpas
met mijn dertig tonnen diesel 
ver van huis maar in mijn sas

Paper Planes (M.I.A., 2007). Lekkere 
beat, lekkere melodie, perfecte, rit-
mische tekst, en wat een sexy baas 
is die M.I.A. toch.
I fly like paper, get high like planes
If you catch me at the border I got 

visas in my name
If you come around here, I make ‘em 
all day
I get one down in a second if you wait

Riders on the Storm (The Doors, 
1970). Wat je verder ook achter de 
teksten wil zoeken, het nummer 
heeft in ieder geval een van de 
meest karakteristieke intro’s uit de 
popmuziek, dat heel erg kan lijken 
op hetgeen je hoort als je in je tent-
je ligt: een tamelijk fris regenbuitje.
There’s a killer on the road 
His brain is squirmin’ like a toad 
Take a long holiday 
Let your children play

Ride (Lana Del Rey, 2012). Mooi num-
mer over het verlangen on the road 
te zijn, en los te breken van be-
staande tradities. De bijbehorende 
videoclip – met rich girl Lana in de 
armen van stoere bikers – is wellicht 
een beetje cliché, maar wel mooi.
Don’t break me down, I been travelling 
too long
I been trying too hard, with one pretty 
song

De Reiziger (Boudewijn de Groot, 
1973). Enfin, hoe lang je ook weg 
bent, waar je ook bent geweest, ooit 
kom je weer thuis. 
En niemand zal begrijpen
wat ik doen kom in dit huis.
Maar de kinderen zullen zeggen:
de reiziger is thuis.

Weggaan, onderweg zijn, vertrekken, afscheid nemen: geen onderwerpen die de gemiddel-
de muzikant links kan laten liggen; of hij nu een blueslegende uit de jaren dertig is, of een 
vertolker van het Nederlandstalig levenslied.               tekst Gert van der Ende

Reizen in de muziek
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reizen tussen 
twee werelDen

Stamppot met Siciliaanse worst
Dr. Anna Mignosa (44), onderzoeker en docent Cul-
tural Economics aan de Erasmus School of History, 
Culture and Communication, komt uit Catania op Si-
cilië, aan de voet van vulkaan de Etna. Mignosa 
woont sinds eind jaren 90 in Rotterdam, maar het 
werk bracht haar sindsdien ook naar onder andere 
Schotland, Japan, Oeganda en India.
Deze zomer gaat Mignosa voor een paar weken naar 
Catania. De vakantie draait vooral om het weerzien 
van haar familie en vrienden, voordat ze weer aan 
het werk moet. “Die vinden mij een beetje raar en 
rusteloos, maar zijn het inmiddels wel gewend. Ik ga 

meestal eens in de twee maanden terug – voor 
een weekend tot hooguit vijf dagen.” Rusteloos-
heid is een kenmerkende eigenschap van haar 

leven. Ze wordt er zelf ook soms gek van. 
“Mijn leven is nu gefragmenteerd, plannen 

is onmogelijk. Eigenlijk ben ik niet echt 
hier, en ook niet echt daar.”
Mignosa begon haar PhD-onderzoek 
aan de EUR in 1999. Sinds het behalen 

van haar doctoraat reist de cultuureco-
noom de hele wereld af en doceert ze 
soms in Catania. Maar eigenlijk woont zij 

de laatste tien jaar vooral in Nederland. In 
het begin was er sprake van heimwee, maar 

daarna eigenlijk niet meer. “Ik heb mij vrij snel aan-
gepast aan de Nederlandse cultuur. Een aantal on-
derdelen hiervan heb ik als zeer prettig ervaren, 
zoals de balans tussen werk en vrije tijd. Ook heb ik 
in mijn tijd als PhD-student goede vrienden ge-

maakt met wie ik nog steeds mee omga.” Dit 
heeft wel als gevolg dat ze wat meer afstand 
heeft genomen van de cultuur waarin zij is 
opgegroeid. “Na meer dan tien jaar in Neder-

land ben ik een stuk directer in de omgang 
met mensen dan ze in Italië gewend zijn. 
Dan word je snel als bot of lomp aange-
zien. Thuis noemen ze me wel eens ‘een 
gekke Nederlander’!” 

Behalve haar meer directere aanpak, 
neemt zij een aantal Hollandse tradities mee naar 

huis. “Bij mij thuis in Sicilië vieren we nu ook Sinter-
klaas! Hij komt niet langs, maar wij zingen wel lied-
jes, maken surprises en gedichten voor elkaar, en we 
koken stamppot. Maar dan wel stamppot met Sicili-
aanse worst, want die is veel lekkerder dan de Neder-
landse.” 

Terwijl veel mensen in hun vakantie andere culturen willen 
ontdekken, is er ook een groep die juist de cultuur waarin 
ze zijn opgegroeid opzoekt. De EUR telt meer dan vijfdui-
zend internationale studenten en docenten, evenals veel 
Nederlandse studenten met ouders uit het buitenland. Veel 
van hen gaan in de zomer terug naar hun moederland.

tekst Alan Turgutoglu 

illustraties Elise van Iterson
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Rustig en schoon
Kai Liu (28) komt uit Xuzhou, naar eigen zeggen een 
‘middelgrote stad’ van negen miljoen mensen in Ji-
angsu, een provincie langs de Chinese oostkust. Hij 
werkt sinds vorig jaar bij het Institute of Health Poli-
cy & Management aan een PhD-onderzoek naar in-
fectieziekten. Liu is na zijn studie in gezondheids-
recht geselecteerd voor een programma van de Chi-
nese overheid om Westerse kennis naar China te 
brengen.
Liu woont in Rotterdam, maar vooral Delft heeft een 
plek in zijn hart veroverd. Het historische Delft met 
zijn oude gebouwen staat in schril contrast met Chi-
nese steden, waar door de snelgroeiende Chinese eco-
nomie veel oude gebouwen zijn platgewalst om plaats 
te maken voor nieuwbouw. Onlangs is hij teruggegaan 
naar China, om materiaal voor zijn onderzoek te ver-
zamelen. “Het was goed om even thuis te zijn, maar ik 
was blij om weer terug in Nederland te zijn. Het is erg 
fijn om hier te wonen, Rotterdam is zo rustig en 
schoon.” 
Hij heeft veel nieuwe vrienden gemaakt in Rotterdam 
en Delft, maar de band met zijn familie in China blijft 
hecht. “Mijn ouders waren voor mijn vertrek erg on-
gerust, omdat ze denken dat het Westen gevaarlijk is. 
Desondanks gaven ze wel een feestje toen ze hoorden 
dat ik naar Nederland kon.” Heimwee speelde in het 
begin een grote rol. “Ik voelde me erg eenzaam omdat 
ik vooral alleen binnen zat, terwijl ik thuis veel fami-
lie om me heen heb. Op advies van mijn arts ging ik 
wat meer uit en maakte ik zowel Nederlandse als Chi-
nese vrienden.” 
Maar nog steeds mist hij zijn familie en zijn schoon-
ouders, en bovenal zijn vrouw. Daarom komt zij bin-
nenkort naar Nederland. Ze kunnen dan samenwo-
nen totdat Liu klaar is met zijn onderzoek. De vele 
Chinese restaurants hier hebben wel zijn honger, 
maar niet zijn heimwee kunnen stillen. “Bovendien is 
het een andere keuken, uit het zuiden van China.”
Wanneer Liu zijn doctoraat heeft behaald, gaat hij 
met zijn vrouw terug naar China om er als onderzoe-
ker te werken. “Wat ik het meest zal missen als ik 
weer terugben, is, naast de oude gebouwen, de schone 
en blauwe lucht en het vele groen, de vriendelijkheid 
van de Nederlanders. Toen ik hier aankwam, en ver-
dwaald raakte, kwam er een man op me af die mij op 
weg hielp. Dat zou in mijn stad niet snel gebeuren.”

Onderdompelen
Iemke Postma (22), derdejaars International Business 
Administration, heeft tot zijn negende in Nederland 
gewoond, en vervolgens zeven jaar in Thailand, het 
geboorteland van zijn moeder. Sinds zijn vijftiende 
woont hij met zijn ouders en zus weer in Nederland. 
Binnenkort gaat hij voor een half jaar wonen in Pat-
taya, een strandoord ongeveer 130 kilometer van 
Bangkok. 
Postma is een paar maanden terug in Rotterdam, na 
een verblijf van zes maanden in Australië. “Volgens 
mij kan ik door mijn internationale opvoeding eigen-
lijk zonder moeite overal wonen.” De studie stelt hij 
door zijn vertrek naar Thailand een tijdje uit. “Ik wil 
liever wat meer tijd om mijn eigen ding te kunnen 
doen en in de praktijk te werken. De enige manier 
waarop je iets echt leert, is door je er in onder te laten 
dompelen.” Naast dat het voor hem een terugkeer is 
naar de cultuur van zijn moeder, denkt Postma dat 
zijn verblijf in Thailand hem kan helpen met het ont-
wikkelen van zijn ideeën rond duurzame landbouw. 
Het volgen van onderwijs op internationale scholen 
heeft hem enigszins vervreemd van zowel de Neder-
landse als de Thaise cultuur. “Bij mij thuis spreken we 
Engels of Nederlands, en op school was iedereen 
vooral op de Engelstalige internet- en popcul-
tuur gericht.” Zijn terugkeer naar Thailand zal 
dit keer een ander karakter hebben. “Vroeger 
had ik niet zo veel te maken met het land; 
wij woonden in een gated community, en ik 
ging naar een privéschool. Nu wil ik meer 
leren over de Thaise mensen, de taal en cul-
tuur.”
Postma heeft geen idee hoe de omgang met zijn 
familie in Thailand zal verlopen. “Ik ben er al vier 
jaar niet geweest, en ik ken de taal niet zo goed, 
dus de communicatie zal best lastig zijn in het 
begin.” De ouders van zijn moeder wonen in het 
agrarische noorden van het land. “Ze leven daar 
van eenvoudige landbouw. Wellicht dat ik daar nog 
iets kan leren in het kader van duur-
zaamheid.” 

36,3 miljoen

Nederlanders gingen in 2011 met z’n allen 36,3 miljoen keer op 

vakantie: van weekendje weg in eigen land tot drie maanden 

trekken in Australië. In totaal gingen 12,8 miljoen Nederlanders 

op vakantie. Gemiddeld gaan we één keer lang (meer dan ne-

gen dagen) en twee keer kort. (C
ontinueVakantieOnderzoek, 

CBS)



Im Juli (Duitsland 2000; 
June July, Fatih Akin). Heer-
lijke – en jazeker, romanti-
sche – roadmovie waarin 
leraar in spe Daniël van 
Hamburg naar Istanbul rijdt 
voor een ontmoeting met 
zijn toekomstige liefde Juli. 
“My darling, I’ve traveled 
thousands of miles, I’ve 
crossed rivers and moved 
mountains. I’ve suffered and 
endured agonies. I’ve resi-
sted temptation, and I’ve fol-
lowed the sun, so that I 
could stand before you and 
tell you I love you.”

Thelma and Louise (VS 1991, 
Ridley Scott). Als Louise 
(Susan Sarandon) en Thel-
ma (Geena Davis) genoeg 
hebben van de dagelijkse 
sleur, springen ze in de auto 
en scheuren weg. Maar als 
Louise een man doodschiet 
die probeert Thelma te ver-
krachten, verandert de trip 
in een vlucht voor de politie. 
“You shoot off a guy’s head 
with his pants down, believe 
me, Texas ain’t the place you 
want to get caught.”

Easy Rider (VS 1969, Dennis 
Hopper).  Stelletje niet idea-
le schoonzonen – Born to be 

wild – met hun Harleys van 
L.A. op weg naar New Orle-
ans. Klassieker. “They’ll talk 
to ya and talk to ya and talk 
to ya about individual free-
dom. But when they see a 
free individual, it’s gonna 
scare ‘em.”

Rabbit-Proof Fence (Au-
stralië 2002, Philip Noyce). 
Drie aboriginalkinderen die 
door de blanken bij hun ou-
ders zijn weggehaald om 
een ‘opleiding’ tot  dienst-
meisje te volgen – stan-
daardpraktijk tot ver in de 
vorige eeuw in Australië –  
vluchten weg en proberen 
weer naar huis te gaan. Een 
voetreis met hindernissen 
door de Outback. Heet! “The-
se people... make me sick!”

Into the Wild (VS 2007, 
Sean Penn).  Na zijn afstu-
deren  verlaat topstudent 
en -atleet Christopher Mc-
Candless (Emile Hirsch) huis 
en haard, doneert en pas-
sant zijn hele vermogen 
aan een goed doel, en lift 
naar Alaska om daar in de 
wildernis te gaan leven. 
“The core of mans’ spirit co-
mes from new experiences.”

The Straight Story (VS 1999, 
David Lynch). In 1994 gaat 
de 73-jarige Alvin Straight 
van Laurens, Iowa naar 

Wisconsin op een gras-
maaier. Straight is op weg 
naar zijn zieke broer Lyle. “I 
haven’t had a drink in a lotta 
years, but now I’m gonna ha-
ve me a cold beer.”

Rabat (Nederland 2011, 
Victor Ponten, Jim Taihuttu). 
Nadir, Abdel en Zakaria gaan 
met de auto van Nederland 
naar Marokko om de auto af 
te leveren bij een vriend. 
Dat blijkt minder simpel dan 
het lijkt, onder andere dank-
zij de Franse liftster Julie die 
naar Barcelona moet. Ac-
teur Nasrdin Dchar won er 
een Gouden Kalf mee. 

Le Grand Voyage (Frankrijk 
2004, Ismaël Ferroukhi). De 
jonge Frans-Marokkaanse 
Reda en zijn vader gaan van 
Frankrijk met de auto op 
weg naar Mekka, en leren 
elkaar geleidelijk aan aardig 
goed kennen. “Why didn’t 
you fly to Mecca? It’s a lot 
simpler.”

Aaltra (België/Frankrijk 
2004, Benoît Delépine en 
Gustave de Kervern).  Boer 
Ben en forens Gus zijn bu-
ren in een klein Belgisch 
gehucht, maar ze kunnen 
elkaar niet luchten of zien. 
Een vechtpartij gevolgd 
door een ongeluk met een 
landbouwmachine veroor-
deelt beiden tot een be-
staan in een rolstoel. Sa-
men gaan ze rollend naar 
Finland op zoek naar de fa-
brikant van het landbouw-
werktuig. “It’s people like 
you that give fucking people 
in wheelchairs a bad fucking 
name!”

Kikujirô no Natsu (Japan 
1999, Takeshi Kitano). 
Masao is negen jaar en 
wees. Zijn vader is overle-
den, zijn moeder heeft hem 
na de geboorte verlaten. In 
de zomervakantie besluit 
hij haar op te zoeken. Op 
zijn tocht wordt hij verge-
zeld door de veertigjarige 
crimineel Kikujiro (gespeeld 
door Takeshi Kitano zelve), 
type ruwe bolster, blanke 
pit. Niet zonder de nodige 
kleerscheuren geraakt het 
paar op de eindbestem-
ming. “Hand over more mo-
ney or I’ll kill you guys!”

Paris, Texas (VS 1984, Wim 
Wenders). Man dwaalt door 

de woestijn zonder te we-
ten wie hij is. Zijn broer 
vindt hem en probeert zijn 
geheugen op te frissen. “I’m 
not afraid of heights. I’m af-
raid of falling.”

The Darjeeling Limited (VS 
2007, Wes Anderson). De 
drie broers Francis, Peter 
en Jack gaan, een jaar na de 
begrafenis van hun vader, 
samen per trein door India. 
Initiator Francis heeft een 
spiritueel reisje aan boord 
van de ‘Darjeeling Limited’ 
voor ogen. “Cough syrup? 
That’s a dumb way to get 
loaded, Jack.”

The Hitcher (VS 1986, 
Robert Harmon). Eigenlijk 
meer een horrorfilm, maar 
er wordt zoveel over Ameri-
kaans asfalt heen en weer 
gereden, dat hij hier wel 
mag worden genoemd.  Jim 
neemt lifter mee, maar dat 
is geen succes: hij krijgt 
het mes op de keel gezet. 
Aanvankelijk weet hij de lif-
ter annex engerd (gespeeld 
door Rutger Hauer in top-
vorm) te lozen, maar niet 
voor lang. “My mother told 
me to never do this.”
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De 13 ‘beste’ roaDmovies
Met de auto, motor, grasmaaier, rolstoel of gewoon lopend: roadmovies zijn er in 
alle soorten en maten. Dertien van de betere, leukere, aangrijpendere films uit 
het genre op een rij.              tekst Gert van der Ende

Reizen in de film



Deze zomer reist Mark Hoogedoorn een 
maand lang samen met zijn vader Marco 
door Amerika. Niet iedere student lijkt 

het leuk om met zijn vader of moeder op reis te 
gaan, maar voor Mark Hoogedoorn is zijn vader 
de ideale reisgenoot. “Ik zie hem meer als mijn 
maat dan als mijn pa”, zegt hij. Het lijkt hem leuk 
om samen met zijn vader een biertje te drinken 
in een Amerikaanse kroeg. Niet dat hij dat in 
Nederland vaak doet, maar hij onderneemt wel 

veel met hem. Zo gingen ze vaak naar Norman-
dië, om naar bunkers te kijken. “We zijn allebei 
erg gefascineerd door de oorlog”, zegt hij. “We 
houden van oorlogsfilms, en Normandië is een 
interessante omgeving. Ik ben er acht keer met 
hem geweest.  Iedere keer ligt er weer nieuw 
materiaal in de oorlogsmusea.  Het is erg leuk 
om die fascinatie met mijn vader te delen.” 
In de Verenigde Staten bezoeken ze in een 
maand tijd Chicago, Los Angeles, San Francisco, 

New York City en reizen ze over de Route 66. 
Hoogedoorn verheugt zich het meest op Las 
Vegas. “We gaan natuurlijk de casino’s in om 
het nodige mee te maken. En ‘the Strip’ moeten 
we natuurlijk ook zien. Ook gaan ze misschien 
nog naar een gestrand schip kijken, dat in de 
Tweede Wereldoorlog tot zinken kwam. “Het zou 
leuk zijn als we daar nog tijd voor hebben.” MZ 

(foto: RvdH)

#02
Wie: Mark Hoogedoorn (20), student rechten

Ideale reisgenoot: zijn vader 
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graatJe
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tekst Ernest van der Kwast illustraties Esther Dijkstra
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Juan Carlos Perez was 63 jaar oud toen er een 
graatje vast kwam te zitten in zijn keel. Hij zag 
het als een voorteken, een ongunstig omen. Aan 
het einde van de week zou hij afreizen naar 
Amerika voor de eerste communie van zijn 

kleinzoon. Toen het jongetje net geboren was, had Juan 
Carlos gebeld. De verbinding was slecht, er zaten duizend 
vogels op de lijn. Later volgden haarscherpe foto’s per post, 
maar hij had zijn kleinkind nooit in zijn armen vastgehou-
den. Nu was er een visum geregeld en zou hij vanaf Cancún 
naar Miami vliegen, en daarvandaan naar San Francisco. 
Zijn zoon woonde met zijn familie in Palo Alto waar hij een 
bedrijf had dat de tuinen van de rijken onderhield.
 Het was een graatje van de papegaaivis. Juan Carlos 
had hem samen met zijn buurman gevangen en op de grill 
gebakken met ui, citroen en rozemarijn. De vis werd alleen 
door de lokale bevolking gegeten, toeristen vergaapten 
zich liever aan zijn kleuren in de zee. Het was een warme 
dag geweest, alle lichamen glansden. Juan Carlos had vlak 
voor het middaguur over de hoofdstraat gelopen en een 
grote vrouw in een Coca Cola-stoel gezien. Ze was opge-
staan, maar de rode plastic stoel bleef aan haar lijf kleven. 
Het was alsof hij was vastgelijmd aan haar dijen en blote 
rug. De vrouw schudde tevergeefs met haar lichaam. Ieder-
een keek naar het tafereel, maar niemand schoot haar te 
hulp. Het verhaal zou in de avond van hut tot hut gaan en 
mythische proporties aannemen. Drie mannen die er aan 
te pas moesten komen, een auto met een trekhaak, een 
hakbijl waarmee de stoel kapot werd geslagen... Uiteinde-
lijk werd de vrouw bevrijd door de jongen die de drankjes 
op de tafels zette. Hij trok met beide handen aan de stoel 
die al snel losliet. Juan Carlos kon een glimlach niet onder-
drukken. Sommige lichamen plakten ook.
 Hij had zich tegen de hitte gewapend door te gaan sla-
pen in de hangmat. Onder hem, op de zandvloer, lag zijn 
hond, die de mooiste blauwe ogen uit de omgeving had. 
Zelfs de vrouwen van de vissers hadden niet zulke betove-
rende ogen. Normaal gesproken sliep Juan Carlos als een 
blok tijdens de siësta, maar nu werd hij gewekt door zijn 

eigen dromen. Hij zag zijn hond alleen over straat zwerven, 
terwijl hij in Amerika was bij zijn zoon. Auto’s raasden ra-
kelings langs het beest. Juan Carlos had de hond in huis 
genomen toen hij een puppy was, net verstoten door zijn 
moeder. Het was een bastaard, zoals bijna alle honden in 
Mexico, maar wel een bastaard met ogen als de zee in de 
ochtend.
 Het was niet alleen de eerste keer dat Juan Carlos Pe-
rez zijn land zou verlaten, maar ook de eerste keer dat hij 
wegging uit zijn streek. Hij was geboren in de behandelka-
mer van dokter Alvarez in Valladolid, zo’n negentig kilo-
meter van de Stad van de Zonsopkomst, zoals het plaatsje 
in een andere tijd werd genoemd. Juan Carlos was nooit 
meer zo ver van huis geweest als op de dag van zijn ge-
boorte. De horizon tartte niet zijn verbeelding.
 Ooit had hij op het strand gesproken met een backpac-
ker uit Zuid-Korea. De jongen had een tekening in het zand 
gemaakt. Het waren landen, begreep Juan Carlos, en daar-
tussen lag water. Maar verder begreep hij er niets van. De 
jongen met rugtas was al zeven maanden op reis. Hij had 
meer grenzen overgestoken dan Juan Carlos onderbroeken 
bezat.
 Zijn ex-vrouw, die nu gelukkig was met een andere man 
in een andere stad, kon er op een gegeven moment niet 
meer tegen. Ze had haar man zien veranderen in een kluize-
naar – zo was ze hem gaan noemen; eerst schertsend, toen 
als verwijt.  Misschien was het woord te groot. Feit was dat 
Juan Carlos bijna altijd thuis was. Het liefst in zijn hangmat.
 Als Juan Carlos niet thuis was, dan was hij op het 
strand. Hem was verteld dat hij vlak voor een storm was 
geboren. Misschien hield hij daarom van de dagen waarop 
de golven dreunden en de wind schelpen liet vliegen. Het 
water dat dan diepblauw was, het lege strand. Hij joelde 
naar de zee als een klein kind. Soms beklom hij de twaalf 
meter hoge klif waar de ruïnes van tempels herinnerden 
aan de oude stad. Hij keek naar de zee zoals de Maya’s dat 
honderden jaren terug hadden gedaan en kon zich niet 
voorstellen dat hij op een andere plek gelukkig kon zijn. 
Maar ook de Maya’s waren weggegaan.

83 euro

69 procent van de studenten noemt ‘vakantie’ als uit-

gavepost. Zij besteden er gemiddeld 83 euro per maand 

aan. Dat is 996 per jaar. Alleen aan collegegeld, zorgver-

zekering en studieboeken geven ze meer uit, zo is te le-

zen in het Nibud Studentenonderzoek 2012



 Op dagen die sereen waren als de stokoude vrouwtjes 
in de schaduw, werd het strand bevolkt door zwarte pak-
ken. Het waren toeristen die zich gereedmaakten voor een 
duik in het op een na grootste koraalrif ter wereld te dui-
ken. Ook die wereld had hij nooit gezien.
 De papegaaivis was een van de vele koraalvissen die de 
duikers zouden zien. Zijn kleuren waren spectaculair: tur-
koois, roze, blauw. Juan Carlos hield van zijn rijke zoete 
smaak. Hij was dan ook verheugd toen hij de vis omhoog 
haalde in het bootje van zijn buurman. Laat op de avond, 
toen de hemel boven de zee donkerpaars was, maakten ze 
een vuurtje in een doormidden gezaagd olievat. Het duur-
de lang voordat het hout in gloeiende kolen was veranderd.
 ‘Wanneer ga je op reis?’ vroeg Néstor, zijn buurman.
 ‘Vrijdag,’ antwoordde Juan Carlos. ‘Ik ga drie weken.’
 ‘De meesten komen niet meer terug.’
 Ook Néstors zoon was niet teruggekomen. Hij werkte 
als verhuizer in Californië. Met kerst stuurde hij geld.
 ‘Zullen we de vis erop doen?’ vroeg Juan Carlos.
 Néstor keek naar het vuur. ‘Nog even,’ antwoordde hij. 
En na een tijdje zei hij: ‘In Californië slapen ze niet in een 
hangmat.’
 De hond blafte. Dat deed hij vaker bij Amerikaanse na-
men. En bij de naam van de ex-vrouw van Juan Carlos.
 ‘Rustig, ik kom terug,’ zei hij en aaide het beest over 
zijn kop. ‘Tot die tijd past Néstor op je.’
 Ze aten met hun bord op schoot. De schubben van de vis 
waren donker, bijna zwart. Het zou niet lang meer duren en 
ook het laatste restje purper zou uit de lucht zijn verdwe-
nen.
 Toen gebeurde het. Juan Carlos had een hap van de vis 
genomen, kauwde erop en terwijl hij slikte, voelde hij hoe 
er een graatje vast kwam te zitten in zijn keel. Hij hoestte 
en Néstor stond op om hem op zijn rug te slaan. Maar Juan 
Carlos schudde zijn hoofd. Hij had zich niet verslikt. ‘Een 
graatje,’ bracht hij uit, en hij wees naar zijn keel.
 ‘Je moet hoesten,’ zei zijn buurman. ‘Met alle kracht in 
je lichaam.’
 Juan Carlos hoestte zo hard als hij kon. Hij kreeg er 
tranen van in zijn ogen. Toen hij het nog een keertje pro-
beerde, moest hij kokhalzen. De hond sprong overeind en 
blafte luid.
 ‘Is ie eruit?’ vroeg Néstor.
 Zijn buurman schudde zijn hoofd. Het prikte, als een 
naald. Hij voelde voorzichtig met twee vingers aan zijn 
keel, op de plek waar het graatje moest zijn blijven steken. 

Hij had de indruk dat de visgraat enkele centimeters lang 
was.
 ‘Misschien moet je wat drinken,’ stelde Néstor voor en 
hij schonk zijn buurman een glaasje water in. Maar ook het 
water hielp niet.
 ‘Laat mij eens kijken?’
 Juan Carlos opende zijn mond.
 ‘Te donker,’ zei Néstor. ‘Het is alsof ik in de nacht kijk.’
 ‘Ik haal een lamp,’ zei Juan Carlos en hij liep zijn hut 
binnen. Toen hij terugkwam, zat Néstor te eten. Hij had het 
bord van zijn buurman op schoot.
 ‘Ik dacht dat jij niet meer wilde,’ zei hij met zijn mond 
vol.
 Juan Carlos deed de zaklamp aan. ‘Kun je kijken of je 
het graatje kunt zien?’ Zijn stem was hees, alsof hij heel 
hard had geschreeuwd.
 ‘Verder,’ zei Néstor die met de lamp in de mond van Ju-
an Carlos scheen. ‘Je moet je mond verder openen.’ Hij zag 
een rotte tand en de amandelen van zijn buurman. Het was 
opvallend rood en het was intiem. Ze kenden elkaar van 
jongs af, maar nog nooit had Néstor in de mond van zijn 
buurman gekeken. Van een afstandje moest het er surrea-
listisch uitzien. Een man die bij een andere man naar bin-
nen kijkt met een zaklamp. 
 ‘Het zit te diep,’ zei hij ten slotte en drukte de lamp uit.
 Juan Carlos keek naar zijn lege bord. Hij had zich ver-
heugd op de papegaaivis. Na een tijdje schraapte hij zijn 
keel, maar dat deed pijn.
 ‘Ik heb gehoord dat je aardappelen moet eten,’ zei zijn 
buurman. ‘Dan blijft het graatje eraan kleven als je de 
aardappel doorslikt..’
 ‘Van wie heb je dat gehoord?’ vroeg Juan Carlos.
 ‘Dat zeggen ze,’ antwoordde Néstor.
 Er werd een pan gehaald, en aardappelen. Juan Carlos 
gooide twee dikke takken op het vuur. De mannen wacht-
ten totdat het water kookte.
 ‘Kun je reizen met een graatje in je keel?’ vroeg Juan 
Carlos toen.
 ‘Bedoel je of je de grens overkomt?’
 Juan Carlos haalde zijn schouders op. Hij had geen er-
varing met grenzen, hij had nooit gereisd. Hij zag er op-
eens ontzettend tegen op. Nog meer dan hij afgelopen da-
gen had gedaan. Hij had het gevoel dat hij op één plek 
moest blijven, zoals een broedvogel op een ei. Dan zou het 
graatje er vanzelf uitkomen.
 Néstor hielp zijn buurman met het pellen van de aard-
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appelen. ‘Je moet grote happen nemen en bijna niet kau-
wen,’ zei hij.
 Juan Carlos blies tegen de aardappel in zijn hand en 
beet er toen in. Hij at alle aardappelen op en nam steeds 
grotere happen. Hij schrokte ze naar binnen, maar het 
graatje van de papegaaivis bleef op zijn plaats.
 ‘Je kunt er volgens mij gewoon mee reizen,’ zei Néstor. 
‘Of heb je het benauwd?’
 Nee, hij had het niet benauwd. Het graatje zat niet in 
zijn luchtpijp. Juan Carlos hoeste nog een keer. Hij zette zo 
veel kracht dat hij opnieuw moest kokhalzen. Nu gaf hij 
ook over. De aardappelen kwamen er weer uit. Er zaten 
grote stukken tussen.
 ‘En?’ vroeg Néstor verwachtingsvol. ‘Is het graatje er-
uit?’
 Zijn buurman schudde zijn hoofd. ‘Het zit er nog steeds,’ 
zei hij. ‘De aardappelen hebben niks geholpen. Het prikt 
verschrikkelijk.’ Zijn stem viel soms even weg, het klonk 
alsof hij diep ontroerd was.
 De hond had zijn hoofd op de schoot van zijn baasje ge-
legd.

De volgende ochtend werd Juan Carlos vroeg wakker. Heel 
even dacht hij dat hij het graatje had doorgeslikt, maar 
toen voelde hij het weer. Het prikte in het slijmvlies van 
zijn keel. Hij kon nauwelijks praten.
 Die dag kwamen verschillende mensen bij hem langs 
en allemaal adviseerden ze hem iets anders. Hij moest op 
zijn kop staan, hij moest gorgelen met het sap van een ci-
troen, hij moest aan de lopende band bananen eten. Niets 
hielp. Het graatje bleef op zijn plek. Het was alsof het zich 
had geworteld in zijn keel.
 Juan Carlos dacht aan de vrouw in de rode stoel van 
Coca Cola. Hij vroeg zich af wat erger was. Je hele leven 

met een graatje in je keel rondlopen, of met een stoel om je 
achterwerk.
 Ook het graatje kreeg mythische proporties. De men-
sen vertelden dat het zelfs de tandarts niet was gelukt om 
de visgraat uit de keel te trekken. Maar toen zat Juan Car-
los al in het vliegtuig naar Miami. Hij keek uit het raampje, 
naar al het water onder hem. Het water dat vele reizigers 
voor hem hadden gezien, en hij nu ook. Het was een lange 
reis, maar het vliegtuig stortte niet neer. Het omen was af-
gewend. 
 In San Francisco werd Juan Carlos opgehaald door zijn 
zoon en zijn vrouw. Zijn kleinzoon verstopte zich achter 
zijn moeder. Hij had een tekening in zijn hand. Juan Carlos 
zag dat zijn haar donkerblond was. In de auto zat hij naast 
hem.
 ‘Kun je al lezen?’ vroeg hij met een stem die schor 
klonk.
 Het jongetje knikte, maar zei verder niets.
 Ze reden over de brede snelweg naar Palo Alto. Toen ze 
de uitrit namen, zag Juan Carlos prachtige, groene tuinen. 
Hij vroeg zich af of ze werden onderhouden door zijn zoon. 
Hij zag ook palmbomen, maar nergens de zee.
 ‘Je zult wel moe zijn,’ zei de vrouw van zijn zoon. Ze was 
Amerikaanse en gaf les aan de universiteit. Historische 
antropologie.
 Juan Carlos voelde zich vooral ontheemd. Het was de 
omgeving, het waren de winkels, de koffiebars, de logo’s. 
De overweldigende welvaart. Maar aan het einde van de 
dag, toen hij zijn kleinzoon vasthield op het grote gazon, 
met zijn armen stevig om zijn bovenlijfje, wist Juan Carlos 
waarom hij de reis had gemaakt. Toen vergat hij alles: de 
ruïnes van de Stad van de Zonsopkomst, de vliegende 
schelpen, de stokoude vrouwtjes in de schaduw. Hij vergat 
zelfs de graat van de papegaaivis in zijn keel. 
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“We rijden even die heuvel op, dan zie je toch nog iets van onze stad.” Na een nacht uit in dubieuze bars vol Russen en belachelijk grote discotheken is er van sightseeing weinig terechtgeko-men. Dit is waar de Barcelonins chillen op de zondagmiddag.”

Alan Turgutoglu, stagiair EM 

Spanje 
Barcelona

Locatie
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Spa

“Het land doet er niet zoveel toe, als er 

maar zo min mogelijk mensen zijn en zo-

veel mogelijk natuur. Want als ik érgens 

een hekel aan heb, is het wel aan het 

geluid van iets gemotoriseerds – auto’s, 

blowers, motoren – dan wel iets blèrends 

– kinderen, radio’s, Amerikanen. Kortom, 

de Alpen, Noorwegen, Turkije buiten het 

seizoen, een Zambiaans natuurpark, al-

lemaal goed, zolang ik na een dagje lo-

pen of fietsen maar in alle rust op mijn 

rug van een uitzicht kan genieten.”

Gert van der Ende, eindredacteur EM

RUST 

Anywhere
Locatie

RUSST

“Hier sta ik voor de New York Public Li-

brary, gebouwd in 1895, met indrukwek-

kende pracht en praal. Alles wat mensen 

zeggen over New York klopt wel zo’n 

beetje. Levendig,  groots en rumoerig. 

Yellow cabs zoemen er als bijen door de 

straten, overschreeuwd door de loeien-

de sirenes van de NYPD.  Op elke hoek 

is er koffie van Starbucks. Adembene-

mend hoge gebouwen rijken er naar de 

zon en overschaduwen de gevels met 

ijzeren brandtrappen zoals je ze kent uit 

de film. En daar middenin is er de onwer-

kelijke rust van Central Park, waar grijze 

eekhoorntjes, als stripfiguren, langs de 

boomstammen sjezen. Na een week nam 

ik weemoedig afscheid van de stad.” 

Petra Merkx, 

waarnemend hoofdredacteur EM 

VS 

New York
Locatie

Zoveel redactieleden, zoveel zielen. Gevraagd naar hun favoriete 
vakantieplek, blijken de antwoorden nogal uiteen te lopen. 

De favoriete pleKKen 
van De em-reDactie



Favoriete plekken van EM’ ers

“In een universeel handen-en-voeten-

gesprek kwam ik erachter dat de man 

midden op de foto zo’n vijftig koeien 

houdt. De andere man probeert vanaf 

hier zijn geiten te hoeden. De twee 

mannen zijn goede vrienden en komen 

iedere dag samen op deze ruïne net 

buiten Orchha om muziek te luiste-

ren en af en toe iets naar hun vee te 

schreeuwen.”

Tim Ficheroux, webredacteur EM

“Jeugdsentiment. Het is 1961. Met z’n 
vijven in een klein autootje met aan-
hangwagen voor het eerst naar Italië. 
1300 km in drie dagen – snelwegen wa-
ren schaars, grensposten obstakels, 
en bergwegen spannend smal. ‘s Avonds de tent opzetten. Dan ein-

delijk aangekomen in Imperia. De 
Bloemenrivièra! Bedwelmend! Zwoele 
avonden op romantische boulevards. 
De zee. Drukke Italianen. Spaghetti. 
Topzware ijsjes. De lire....Terug in Nederland meteen heimwee: 

volgend jaar weer naar Imperia! En het 
jaar daarop weer... enzovoorts.”

José Luijpen, redactieassistente EM
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India

Orchha
Locatie

Favoriete plekken van EM’ ers

In

“Ik heb de afgelopen jaren best veel ge-

reisd, maar de reis die me het meest bij-

blijft, is die naar Japan. Met mijn vriend 

heb ik een maand rondgetrokken, van de 

ene naar de andere grote stad – Tokyo, 

Kyoto, Osaka – maar ook naar de ‘Ja-

panse Alpen’ en het platteland. Japan is 

totaal anders. Overal mangastrips, zich-

zelf reinigende wc-brillen, pubers  die ie-

dere zondag verkleed als Lolita en Elvis 

in een park in Tokyo paraderen, jongeren 

die verslaafd zijn aan flipperen en what-

sappen – liefst tegelijkertijd – en al die 

verschillende slofjes die je aanmoet als 

je uit eten gaat. Ik vond het allemaal erg 

spannend en interessant en wil zeker 

nog een keer naar Tokyo terug.”

Sanne van der Most, redacteur EM

Japan 

Tokio
Locatie

Italië 
Imperia

Locatie



13 reizen in de beeldende kunst

‘Boslandschap met reizigers’(1849) door Jacob 
Johannes Cremer (1827-1880); Rijksmuseum in 
Amsterdam.
Cremer was een sociaal betrokken schrijver en 
kunstschilder, die zijn grootste bekendheid dankt 
aan zijn inzet voor de strijd tegen de kinderarbeid. 
Eigenlijk verdiende hij zijn brood meer met schrij-
ven dan met schilderen, hetgeen hem er niet van 
weerhield dit uitermate sfeervolle werk te produ-
ceren. 

‘Odysseus en Nausicaa’ (1619) door Pieter Last-
man (1583-1633); Alte Pinakothek in München. 
Dat Odysseus continu onderweg was, en daarbij 
van alles meemaakte, is allemaal al eeuwen gele-
den uitvoerig beschreven door Homerus. Dit 
schilderij is gebaseerd op een gebeurtenis uit het 
vijfde boek van de Odyssee waarbij Prinses Nau-
sicaä ’s morgens met haar dienstmeisjes naar de 
rivier gaat om kleren te wassen vlakbij de plek 
waar Odysseus in de struiken ligt te slapen. 

‘Karavaan’ (1903) door Marius Bauer (1867-1932); 
Rijksmuseum in Amsterdam.

Vanaf het moment dat de tamelijk impressionisti-
sche Bauer een studiereisje naar Instanbul maakt 
– in 1888 – vormt de Oriënt het belangrijkste the-
ma in zijn schilderijen: moskeeën, kamelen, oli-
fanten, Arabieren, en wat al zo niet meer.

‘Het kasteel Batavia, gezien vanuit Kali Besar 
West’ (ca. 1656) door Andries Beeckman; 
De markt tegenover het Kasteel Batavia was 
een ontmoetingsplaats voor allerlei mensen op 
(door)reis, vooral handelaren van allerlei pluimage, 
onder wie Arabieren, VOC-dienaren, burgers van 
Batavia, Chinezen en inheemsen. Van Beeckman 
weten we niet zoveel, behalve dan dat hij in De-
venter werkte en later dus ook in Batavia.

‘Reizigers’ (2011) door Jan van Loon (geb. 1938). 
Werk van Van Loon was tot afgelopen mei nog te 
bewonderen op de tentoonstelling ‘Drentse kun-
stenaars en andere mensen’ in het CBK Drenthe 
in Assen. Zijn portretten zijn doorgaans een bon-
te schakering van mensen, zoals kunstenaars, 
reizigers en gehandicapten.
 

‘De vlucht naar Egypte’ (1627) door Rembrandt 
van Rijn (1606 of 1607-1669); Museum voor 
Schone Kunsten in Tours.
Soms ben je niet voor de lol onderweg. Zoals in 
dit geval Maria, Jozef en Jezus die op de vlucht 
zijn geslagen. Jozef kreeg in een droom de waar-
schuwing dat koning Herodus van zins was baby 
Jezus te vermoorden, waarop het gezin ’s nachts 
de wijk nam naar Egypte. Rembrandt beeldde de 
‘Vlucht naar Egypte’ maar liefst zes keer af, zowel 
in schilderij- als in prentvorm.

‘Tahitiaanse vrouwen op het strand’ (1891) 
door Paul Gauguin (1848-1903); Musée d’Orsay in 
Parijs. 
Gauguin zag aardig wat van de wereld. Hij zat bij 
de koopvaardij, bij de marine, woonde zelfs – ove-
rigens tot wederzijds ongenoegen – met Van 
Gogh samen en vertrok in 1891 richting Frans-Po-
lynesië. Daar schilderde hij behoorlijk wat dames.  

‘Conceptual Art’ (ca.1970), door Sol leWitt (1928-
2007); Museum of Modern Art in New York. 
Een soort Google Maps avant la lettre, die te zien 
was tijdens een tentoonstelling in het Moma in 
2009 van kunstenaars die zich lieten inspireren 
door hun reis naar Amsterdam.

Van Odysseus tot Louis XIV; van Marco Polo tot Paul Gaugain: reizen zit de 
mensen in het bloed. En ook al in het tijdperk vóór de digitale camera 
werden de belevenissen wel eens vereeuwigd.                 tekst Gert van der Ende
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‘La caravane de Marco Polo voyageant vers les 
Indes’ (1375) door Abraham Cresques; uit de Atlas 
Catalan.
Polo was een handelaar en ontdekkingsreiziger 
uit Venetië die meer dan eens richting Azië trok. 

‘Travelling Companion’ (1862) door Augustus Egg 
(1816-1863); Birmingham Museum and Art Gallery 
in Birmingham.
Nogal symmetrisch schilderij van twee tamelijk 
dressed-up jongedames in een trein in Zuid-
Frankrijk. De een leest, de ander slaapt. Duidelijk 
is dat Egg in het Victoriaanse tijdperk leefde.

‘Louis XIV op reis’ (1664) door Adam Frans van 
der Meulen (1632-1690); Menshikov Paleis in Sint 
Petersburg
Blijkbaar had ook de Zonnekoning af en toe be-
hoefte zijn kasteeltje in Versailles te verruilen 
voor een verblijf elders, al was dat meestal in het 
kader van een of andere veldtocht. De Vlaamse 
barokschilder Van der Meulen volgde Lodewijk in 
zijn voetsporen en legde wat taferelen vast. 

‘Een reiziger op weg’ (2005) door Jan Ketelaar 
(geb. 1959); staat naast het Dorpshuis in 
Weerdinge.
Metalen beeld dat een manfiguur voorstelt die 
over zijn schouder kijkt en zwaait. Voor de 
nodige symboliek heeft Ketelaar er een bosje 
bloemen (liefde), een koffer (geschiedenis die 
men meedraagt) en een stok (steun die ieder 
nodig heeft) bij gemaakt. 

‘Bandieten vallen een reizigerskaravaan aan’ 
(1627) door Esaias van de Velde (1587-1630); 
privécollectie.
Van de Velde is een schilder uit de Hollandse 
School die graag genrestukken, landschappen 
en portretten maakte. Dit laatste werk heb ik 
toegevoegd om te laten zien dat reizen niet 
geheel zonder gevaar is. 
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stress
Langzaam word ik wakker. Ik schuif mijn kop-
telefoon een stukje van mijn oor af om te 
luisteren wat de blikkerige omroepstem van 
Schiphol me te vertellen heeft. ‘Mister D. 
Lambrichts travelling to Kathmandu, you are de-
laying our flight. Immediate boarding please at 
gate B5, or we will proceed to offload your lug-
gage.’ Een stoot adrenaline giert door mijn 
aderen. Dat ben ik! Ik heb me verslapen! Zo 
snel als ik kan, sprint ik richting gate B5, met 
mijn handbagage vervaarlijk achter me aan 
slingerend. Mijn laatste restje koffie doneer 
ik van schrik aan de grond. Noodgedwongen 
splits ik een groep fout geklede Amerikanen 
met mijn eindsprint in tweeën en ik stoot ook 
nog de beautycase van een exotisch uitzien-
de vrouw van haar karretje af. Me nog half 
verontschuldigend, kom ik eindelijk hijgend 
aan bij de balie. Er is niemand! Het vliegtuig – 
waar ik in behoorde te zitten – zie ik in de 
verte opstijgen. 
Weer word ik plots wakker; maar nu lig ik ge-
woon in bed, omringd door de alledaagse 
werkelijkheid. Het was gelukkig dus slechts 
een droom; een nachtmerrie die ongetwijfeld 
voortkwam uit mijn zenuwen voor de reis 
naar Nepal, die ik in mijn eentje zou gaan ma-
ken. Maar ik realiseer me plots hoe vaak ik  
diezelfde blikkerige stem in het echt namen 
heb horen omroepen. Die van Mr. P. Smith, 
ms. A. Mikundi en mr. K. Haneul bijvoorbeeld – 
slechts een greep uit de namen die ik in de 
loop der tijden opving. De één hield een vlieg-
tuig naar Afrika op, de andere twee lieten 
een Amerikaans vliegtuig op zich wachten. 
En telkens vroeg ik me af: hoe krijgen men-
sen het voor elkaar dusdanig te laat te ko-
men voor een vlucht? Blijkbaar zijn de belas-
tingvrije winkels dermate interessant, dat 
men alles om zich heen vergeet. Of zaten ze 
misschien opgesloten in een toilethokje? Zijn 
ze in slaap gevallen in de luxe loungestoelen 
van de vliegtuigmaatschappij? Een geval van 
extreem ontwijkend gedrag, voortkomend uit 
een ernstige vliegangst? Ik kan tal van oorza-
ken bedenken, maar of er een reële oorzaak 
bij zit – ik heb zo mijn twijfels. 
Nadat ik zelf drie preventieve alarmbellen op 
mijn telefoon had ingesteld, zat ik uiteindelijk 
ruimschoots op tijd bij gate B. De nare droom 
bleek volledig ongegrond. Het bewijs dat je 
maar beter de rust kunt bewaren, want 
stressen op reis is écht overbodig.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent



De 
toerist 
worDt 
genept
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De moderne toerist is op zoek naar authentieke ervaringen, maar die echtheid 
bestaat niet meer. De toeristenindustrie is zo omvangrijk, dat we alleen nog 
een geconstrueerd beeld van de reisbestemming krijgen voorgeschoteld. 
Moeten we genoegen nemen met een façade?
               tekst Tim Ficheroux illustratie Bas van der Schot

W
ereldreis

Maar liefst 63 procent van de Nederlanders heeft ‘een we-

reldreis m
aken’ op het verlanglijstje staan. Bij jongeren tus-

sen 20 en 30 jaar is dat zelfs 72 procent. Slechts 2 procent 

van deze m
ensen gaat ook echt op reis. W

e gaan toch m
aar 

niet om
dat het te duur is (50 procent), we vastzitten in een 

baan of gezin (23 procent), we geen reispartner hebben 

(8 procent) of vliegangst hebben (6 procent).  

(onderzoek van boekingssite (W
orldTicketCenter)



op de stoel voor mij nuttigt een vrouw zeven groene pe-
pers als lunch. Ik zit in de bus en stoot mijn reisgenoot 
aan om haar te wijzen op het verbazingwekkende ta-
fereel. Ze zweet en ziet er slecht uit. De volgende dag 
zou ik een dokter voor haar moeten bellen omdat ze al 

twee weken geen vast voedsel binnen kon houden.
Ik had mijn reisgenoot een week eerder ontmoet, bij een van de 
beroemde Kama Sutra-tempels in Khajuraho. Ze was blij geweest 
een andere toerist te ontmoeten, want ze was al drie dagen in het 
Indiase dorp en werd lastiggevallen door de lokale scooterjeugd. Ik 
had er enkel de nacht en ochtend doorgebracht en had vooral last 
van de dorpsgek, die te pas en te onpas mijn deurloze hotelkamer 
binnenliep – bij voorkeur wanneer ik onder de douche stond of lag 
te slapen. Samen hadden we besloten een taxichauffeur in te huren 
– de eerstvolgende mogelijkheid om met het openbaar vervoer te 
vertrekken was immers vijf dagen later – om ons een paar honderd 
kilometer verder te brengen. 
In de bus dacht ik terug aan mijn eerste tien dagen in India. Delhi 
was afgrijselijk; vrijwel iedere straat werd van nieuwe gevels voor-
zien om de stad enigszins toonbaar te maken voor de Common-
wealth Games. De oevers van de Ganges in Varanasi waren on-
danks de penetrante geur van brandende lijken bijzonder, maar 
drie keer per dag wilde een willekeurige voorbijganger me meene-
men naar een plek die ‘beter was dan een Amsterdamse coffee-
shop’. In Agra had ik vooral het toilet bezocht dankzij een slechte 
maaltijd, en in de rij gestaan om de Taj Mahal te bezichtigen. Ik 
was intussen flink afgezet door een kapper, een riksjachauffeur en 
een agent van de Delhi Traffic Police. Op de vrouw met de zeven 
groene pepers na, leek iedereen die ik tot dan toe had ontmoet een 
onderdeel te zijn van de massale toerisme-industrie. Was dit nu 
het echte India dat ik wilde ervaren? 

Toerisme is een religie
De moderne toerist, schreef de Amerikaanse socioloog Dean Mac-
Cannell in 1973, is op zoek naar authenticiteit. De toerist is de mo-
derne belichaming van de pelgrim, stelt hij in zijn The Tourist: A 
New Theory of the Leisure Class. Westerse samenlevingen zijn ver-
vreemdend en oppervlakkig, dus het authentieke moet ergens an-
ders worden gezocht. Door te reizen verlaten we onze ‘neppe’ soci-
ale omgeving en vinden we een primitievere, eenvoudigere of 
puurdere levensstijl. We willen voor even ontsnappen aan de de-
ken van moderniteit, in de hoop even terug te keren naar het ba-
sale of het echte.
Natuurlijk geldt die hang naar het authentieke niet in dezelfde ma-
te voor iedere toerist en is niet ieder motief om te reizen te herlei-
den tot een vlucht van de vervreemding. Niet iedereen wil zich 
twee maanden verstoppen in aftandse dorpjes waar warm water of 
elektriciteit in geen velden of wegen te bekennen is. Maar wie heeft 
niet eerder de wens uitgesproken landgenoten zoveel mogelijk te 
mijden op vakantie en wie verkiest een maaltijd op een terras in 
een vissersdorpje niet boven een frikadel speciaal op de boulevard 
van Salou?

De paradox van de moderne toerist
Toch heeft die zoektocht naar authenticiteit iets paradoxaals. Het 
ontwijken van massatoerisme is hard op weg het nieuwe massatoe-
risme te worden. Reisbijbels als de Lonely Planet en de Rough Gui-
de beloven om de zoveel pagina’s een authentiek dorpje en overal 
ter wereld zijn reisagentschappen te vinden die zich richten op het 
lokale, het échte en het unieke. Problematisch is dat dit lokale, 
echte en unieke wordt ingezet ten behoeve van de toerist. De au-
thentieke reiservaring wordt gemaakt. Niet alleen door bedrijven 
en de lokale bevolking, maar ook de toerist zelf creëert een echt-

heid die niet bestaat. In The Tourist Gaze schrijft de Engelse socio-
loog John Urry dat de toerist zijn verwachtingen projecteert op de 
ervaring. De toerist kijkt door de lens van zijn camera, waardoor 
ieder beeld, elk landschap en iedere local wordt gereduceerd tot 
een object. Het gevolg is dat je als toerist niet verder komt dan een 
culturele stereotypering en er een wisselwerking ontstaat tussen 
de reiziger, de reisbureaus en de lokale bevolking, die de stereoty-
pering in stand houdt en versterkt om te voldoen aan de verwach-
tingen van de toerist.
Mijn India-deceptie is een typisch voorbeeld van wat MacCannell 
staged authenticity noemt. Borden kapotgooien op een Grieks ei-
land, een full moon party bezoeken in Thailand, of een tango dan-
sen in Buenos Aires; de authenticiteit is ver te zoeken. Het is alle-
maal in scène gezet met als enige doel de toerist een ‘authentieke’ 
ervaring te bezorgen. Volgens MacCannell wordt het steeds moei-
lijker om op reisbestemmingen door te dringen tot de echte samen-
leving. Toeristen wordt een surrogaat van die samenleving voorge-
houden, waarin de lokale bevolking de ‘lokale bevolking’ speelt, 
exotische bestemmingen een paar extra palmbomen krijgen om 
nog ‘exotischer’ te lijken en souvenirs met allerlei tierlantijnen 
worden opgeleukt als ware het onvervalste culturele producten. De 
meeste toeristen trappen erin, volgens MacCannell, of nemen er 
genoegen mee, maar de meer analyserende reiziger komt thuis met 
een kolossale deceptie.

In het museum
Moeten we ons dan neerleggen bij de gedachte dat we als toerist 
alleen maar in scène gezette ervaringen krijgen voorgeschoteld? 
Volgens de Amerikaanse literatuurwetenschapper Lionel Trilling 
is authenticiteit van oorsprong iets dat we tegenkomen in musea, 
waar experts beoordelen of kunstwerken hun prijs en bewondering 
waard zijn. 
Het is deze museale interpretatie van het begrip authenticiteit – 
door Trilling in 1969 en 1970 tijdens een reeks colleges aan Harvard 
uiteengezet – die we steeds terugvinden in de wetenschappelijke 
literatuur, en waar MacCannell zo treffend de onmogelijkheid van 
beschrijft. Het is een authenticiteit die objectief vast te stellen is 
als kenmerk van de plekken die we bezoeken en de mensen die we 
ontmoeten. We hopen in Tallinn een middeleeuwse stad te ontdek-
ken en door smalle straatjes te lopen om invloeden van de Deense 
koningen en Russische tsaren te ontdekken, maar kunnen niet ont-
snappen aan het beeld dat het centrum uit de grond is gestampt om 
een middeleeuwse indruk te wekken. 

Die objectieve authenticiteit bestaat vaak niet, daar heeft MacCan-
nell gelijk in, maar het concept authenticiteit is veel breder. Trilling 
durfde niet voor niets geen eenduidige definitie van het begrip te 
geven. Een karakterisering die veel in zijn werk terugkomt is – vrij 
vertaald – ‘trouw blijven aan jezelf’. Dat duidt op een meer existen-
tialistische interpretatie van authenticiteit. De Duitse filosoof 
Martin Heidegger zegt dat we op zoek moeten naar de betekenis 
van ons bestaan door opnieuw authentieke individuen te worden. 
Door afstand te nemen van onze alledaagse identiteit als weten-
schapper, student of Rotterdammer krijgen we een ander beeld van 
de wereld. 
Op reis hebben we wellicht meer aan een heideggeriaans idee van 
authenticiteit. De echtheid van de plaatsen die we bezoeken en de 
mensen die we ontmoeten wordt dan minder relevant. Het authen-
tieke aan de ervaring moeten we bij onszelf zoeken. We doen nieu-
we inzichten op en ontdekken mogelijkheden die we eerder niet 
zagen. Hoewel we als passieve toerist gedoemd zijn om genept te 
worden, hoeft de ervaring zelf niet per definitie tot een teleurstel-
ling te leiden. 
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De een doet het voor het milieu, de ander omdat-ie blut is of tentamens moet halen, weer een ander 
heeft geen zin in al het geregel en gestress. Er zijn zelfs mensen die niet op vakantie gaan omdat ze 
het in Nederland gewoon veel leuker vinden.                       tekst Sanne van der Most fotografie Ronald van den Heerik

Babs Verploegh Frans van der Kroef

tweederde van de Nederlanders gaat deze zomer 
op vakantie. Dat zijn er 300.000 minder dan vorig 
jaar. Zo’n tweeënhalf miljoen Nederlanders vie-
ren de vakantie in eigen land. Dat blijkt uit recent 
grootschalig onderzoek van NBTC-NIPO. Het 

lijkt een ware trend te worden, dat thuisblijven. In de Ver-
enigde Staten hebben ze er zelfs een term voor bedacht: de 
staycation.  
Babs Verploegh, P&O-secretaresse bij RSM, herkent zich 
wel in dit beeld. Als expatkind, en later als vrouw van een 
reisfotograaf, reisde ze de hele wereld rond. Ineens was ze 
het zat. “Ik merkte dat ik van al dat reizen niet meer geluk-
kig werd. Al dat materialistische gedoe, alleen maar geld 
uitgeven. Het voegde voor mij niets meer toe, behalve dan 
een heleboel geregel en gestress. En als ik dan eenmaal op 
reis was, wilde ik natuurlijk ook alles zien en niks missen. 
Daar rust je niet van uit. En dat zou wel het doel van een 
vakantie moeten zijn. “Drie jaar geleden ging de knop om, 
en sindsdien brengt Verploegh al haar vakanties door in de 
eigen moestuin vlakbij het Sint Franciscus Gasthuis in Rot-
terdam; tussen de bloemen en het fruit. “Ook mijn man is 
het helemaal zat. Hij moest laatst voor zijn werk naar Bra-
zilië, maar hij kon niet wachten om weer naar huis te gaan.”   

Het niet meer willen reizen van Verploegh heeft ook met 
het milieu te maken. “Weet je wel hoe vreselijk vervuild de 
lucht is? Door al dat gevlieg en gereis wordt het alleen maar 
erger. Daar wilde ik dus geen bijdrage meer aan leveren. 
Vandaar dat ik groener en bewuster ben gaan leven. Ik 
maak mijn eigen make-up en wasmiddelen, en op de moes-
tuin probeer ik iedereen aan zijn verstand te brengen dat er 
een heleboel milieuvriendelijke alternatieven zijn voor be-
strijdingsmiddelen en slakkenpoeder. Best lastig, want er 
zitten een heleboel oudere mensen en die doen het al jaren 
op hun eigen manier. Probeer die maar eens te overtuigen 
dat azijn en afwasmiddel óók goed werken.”  
In de moestuin, maar ook op de EUR, probeert Verploegh 
bijenkasten op te hangen. “In Europa is dat echt een be-
dreigde diersoort en ik wil ze een veilige plek te geven. Mijn 
collega zei laatst: ‘Je wordt toch geen freak hè?’ Maar vol-
gens mij valt dat reuze mee. Ik ben nog maar een beginner.” 
De verre reizen mist Verploegh in het geheel niet. “Als ik 
een paar weken in mijn moestuin ben, kom ik helemaal tot 
rust. Lekker met mijn handen in de aarde. En als ik dan bij-
zondere zaden heb gevonden om te planten, dan krijg ik 
echt een kick. Het klinkt misschien gek, maar daar kan 
geen verre, dure vakantie  tegenop.”    



iK bliJf thuis 
Privéles Chinees
Voor Daer Huw, student bedrijfseconomie, was de keuze 
om dit jaar niet op vakantie te gaan niet geheel vrijwillig. 
Liever ging hij de hele zomer op stage naar China om zijn 
minor te vervangen. Hij had al een stagebureau benaderd 
dat voor hem op zoek was. “Het liefst in Beijing en dan iets 
in finance of marketing”, vertelt hij. “Mijn ouders komen 
uit China en ik kan de taal redelijk spreken en verstaan, 
maar lezen en schrijven lukt nog niet echt. In feite ben ik 
dus analfabeet. Mijn plan was dus om daar ook mijn Chi-
nese schrijf- en leesvaardigheden te verbeteren. Dat is 
goed voor mijn cv – het vergoot mijn kansen op de arbeids-
markt- maar het is ook logisch in verband met mijn achter-
grond. Ik  wilde er ook een paar weken aan vastplakken om 
door China te reizen. Door mijn ouders was ik natuurlijk al 
eerder in het land geweest, maar ik had er nog nooit in mijn 
eentje rondgetrokken.” 
Helaas gooide Huws studieplanning roet in het eten. “Om 
mee te mogen doen aan een werkcollege moet je in het der-
de jaar al je punten binnen hebben van het eerste en twee-
de jaar. Zonder dat werkcollege kan ik niet aan mijn bache-
lorscriptie beginnen. Doordat ik in het derde blok één vak 
niet had gevolgd, was ik de pineut. Als ik naar China ga, 

kan ik dat blok dit jaar niet meer inhalen. Het is zonde om 
door een stage een  jaar vertraging op te lopen.” Hoewel hij 
baalt dat zijn reisplannen nu niet doorgaan, weet Huw ze-
ker dat hij toch een leuke zomer zal hebben. “Ik ga nu ge-
woon hier Chinees leren. In eerste instantie was ik op zoek 
naar een summerschool, maar die heb ik niet gevonden. 
Blijkbaar doen mensen liever andere dingen in hun vakan-
tie. Daarom neem ik nu privélessen. Ik hou ook heel erg 
van sporten. Deze zomer ga ik dus een heleboel zwemmen, 
fitnessen, basketballen en poolen. En mijn kamer eens he-
lemaal opknappen. Maar ik doe het allemaal heel rustig 
aan hoor. Geen gestress. Daar is vakantie uiteindelijk ook 
voor bedoeld toch? Lekker rustig aan doen. China loopt 
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Daer Huw

Beetje meer thuisblijvers

Is het de crisis? Wie weet. In ieder geval zijn minder Nederlan-

ders deze zomer van plan om een week of langer met vakantie 

te gaan. Een onderzoek van NBTC-NIPO Research laat een da-

ling van 3 procent ten opzichte van vorig jaar zien. Minder bui-

tenlandse vakanties (-2 procent) en ook minder vakanties in 

eigen land (-7 procent).

‘Niemand de deur uit’
212 low budget vakantietips voor thuisblijvers
Hoewel thuisblijven dus helemaal 2013 is, kan het soms ook een 
beetje saai zijn. Zeker als al je vrienden wél op het strand van 
Lloret liggen te bakken. Wil jij hier toch een leuke zomer hebben? 
> Stuur dan een mailtje naar erasmusmagazine@em.eur.nl en maak kans op 
een van deze vijf supergrappige boekjes. 



20 juni 2013 | 30

Daar gaat-ie Dan
De laatste tijd laten veel mensen mij weten dat ik een se-
rieus imagoprobleem heb. Mensen vinden mij een onge-
likte beer. Een ongeleid projectiel. Een onbeschaafde 
hork, die in zijn eentje de gehele civilisatietheorie van 
Elias doet trillen op haar fundamenten.  Dat ik een sterke 
voorkeur heb voor bier en kroketten met mayo helpt na-
tuurlijk niet om mijzelf te verlossen van dit imago. Dat ik 
die kroketten eet met mijn handen evenmin.  En die co-
lumns werken natuurlijk ook niet in mijn voordeel. Het po-
pulistisch absurdisme dat ik in mijn columns als stijlmid-
del hanteer, kweekt ook een wat, laten we maar zeggen, 
volks imago. Een imago dat niet goed past bij een serieu-
ze instelling als de Erasmus Universiteit.  Laatst nog 
vroeg een collega aan mij: ‘Peter, er zijn een hoop colle-
ga’s die zich storen aan jouw schreeuwerige columns. 
Kan dat niet anders?’ Natuurlijk kan dat. Het moet! Daar 
gaat ie dan: 
Men neme ongeveer een pondje gaar soepvlees (kip, 
rund, paard, al naar gelang uw smaak). Snijdt dit vlees zo 
fijn als u kunt. Blenden mag ook! Fruit een uitje in onge-
veer 50 gram boter, en voeg 60 gram bloem erbij. Roer het 
geheel op een laag vuurtje totdat er een lekker papje ont-
staat. Voeg nu beetje bij beetje een halve liter bouillon bij. 
Steeds als het mengsel in de pan weer is opgedroogd, 
voegt u weer een scheutje bij. Schep onderwijl het fijnge-
hakte vlees erdoor. Is alle bouillon op? Geen probleem, 
neem het mengsel uit de pan, en laat het afkoelen. 
Bijvoorbeeld in de koelkast. Maar een vriezer mag ook. Als 
het winter is, kunt u het ook buiten in de tuin zetten. Of 
op het balkon. Nu ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe u het 
mengsel laat afkoelen, zolang het maar afkoelt! En als 
het spul dan is afgekoeld: maak er kleine cilindervormige 
staafjes ter grote van uw handpalm van. Haal deze ach-
tereenvolgens door een bord met bloem. Dan door een 
losgeklopt eitje. En vervolgens door wat paneermeel. Het 
is heel belangrijk dat de hele cilinder gepaneerd wordt. 
Doet u dit niet, dan krijgt u later problemen! Het is nu tijd 
uw frituurpan aan te zetten. Ongeveer 200 graden moet-
ie wezen. Iets minder mag ook! Gooi de cilinders in het fri-
tuurvet. (De echte cracks gebruiken hier trouwens osse-
wit, maar u bent natuurlijk vrij uw eigen vet te kiezen). 
Ongeveer vier minuutjes moet dit frituren duren. Even la-
ten uitlekken. En serveren met een overheerlijke lik may-
onaise. Let op: u mag de cilinders, a.k.a. kroketten, niet 
zomaar met de handen eten, of plompverloren op een wit 
broodje doen. U eet met mes en vork!

Godsamme! Mislukt! Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de 

FSW, schrijft niet langer columns voor EM.

De Thuisblijvers

niet weg. En het is ook wel eens verfrissend, een jaartje 
thuisblijven.”  

Niet echt mijn ding  
Frans van der Kroef, beheerder van het sportgebouw, 
gaat al veertig jaar naar dezelfde plek. Zijn hobby is kar-
pervissen. Iedere zomervakantie, en eigenlijk ook ieder 
ander vrij moment, is hij te vinden aan de Nieuwskoopse 
Plassen waar hij een caravan heeft staan en een bootje in 
het water.  “Ik word daar echt helemaal blij van. Het is er 
zo ontzettend mooi en rustig en er komt bijna niemand. 
Eigenlijk moet ik dat natuurlijk niet vertellen, want hoe 
meer mensen er komen, hoe minder vis er voor mij over-
blijft. En het is sowieso al niet zo best gesteld met de vis-
stand daar. Door alle milieumaatregelen zijn er steeds 

minder voedingsstoffen en dus minder vis. Je moet steeds 
meer uit de kast halen om nog iets te vangen. Duur ge-
avanceerd materiaal, beter aas en vissen op vreemde tij-
den. Karpers zijn slimme beesten, die laten zich niet zo 
makkelijk vangen. Dan komen er van die lui die midden 
in de nacht gaan vissen of 48 uur achter elkaar. Daar heb 
ik helemaal geen zin in. Ik vis het liefst gewoon overdag, 
met een dobber. Het moet wel leuk blijven.” 
Natuurlijk kan Van der Kroef ook naar Frankrijk, Portu-
gal of Spanje. Daar zijn hele mooie wateren met veel vis, 
zo weet hij. “Maar ik ga nou eenmaal liever naar de 
Nieuwkoopse Plassen. Daar kom ik al jaren. Daar ligt 
mijn boot, daar zijn mijn spullen.” Sowieso heeft Van der 
Kroef het niet zo op verre reizen. Met een rugzak door 
India trekken, is niet echt zijn ding. “De locale bevolking 
heeft er niks aan en ik heb er zelf ook niks aan. Als ik een 
hele rijke toerist was, lag dat misschien anders. Dan kon 
ik nog wat doen voor het land. Maar op dit moment zie ik 
er de meerwaarde niet van in. Het vergroot ook niet mijn 
wereldbeeld. Alles wat ik wil weten, haal ik gewoon van 
internet. Iedereen is altijd maar op zoek naar die ene 
unieke ervaring, extreem en ver weg. Maar die bestaat 
niet. We zijn overal al geweest. Laat mij maar lekker vis-
sen. Daar word ik veel gelukkiger van. Ik zie hier zulke 
mooie dingen. Die ziet niemand anders.” Een weekendje 
met zijn kinderen en kleinkinderen naar een huisje, dat 
doet Van der Kroef dan nog wel eens. “Dat vind ik natuur-
lijk ook hartstikke leuk. Maar stiekem baal ik ook een 
beetje dat zoiets dan van mijn eigen vistijd afgaat.” 

‘Iedereen is altijd maar op zoek 
naar die ene unieke ervaring, 
extreem en ver weg. Maar die 
bestaat niet’ > Frans van der Kroef

PETER 
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Justin van Dijk heeft niet één ideale reisge-
noot; hij heeft er drie. Dit jaar gaat hij namelijk 
drie keer met drie heel verschillende groepen 

op vakantie, en dat vindt hij ideaal. De eerste 
vakantie is met zijn familie. Samen met zijn ou-
ders en broer gaat hij twee weken naar Spanje 
en Portugal. “Het voordeel van een vakantie met 
mijn familie is dat het gezellig is en dat ik in korte 
tijd heel veel zie. Ze plannen de dagen helemaal 

vol, waardoor ik een land goed leer kennen.”
De tweede vakantie is met vrienden. Het liefst 
vliegt de vriendengroep naar de zon, maar als 
dat niet lukt is een vakantie in eigen land ook 
prima. “Het gaat erom dat we samen zijn en er 
veel bier is. We doen rustig aan, de sfeer is re-
laxed en we zuipen veel.”
Met zijn vriendinnetje Marjolein viert hij zijn 
derde vakantie. Perfect, vindt hij. “Want door die 

drie vakanties krijg ik van alles het beste mee. 
Met mijn vriendin is het altijd heel relaxed en ge-
zellig. Ik hoef dan geen rekening te houden met 
heel veel mensen, met haar gaat alles vanzelf. Ik 
ben eerder met haar een paar dagen naar Maas-
tricht geweest. Het was heel leuk om samen de 
stad te ontdekken, lekker te eten en veel dingen 
te zien – quality time. Ik heb de perfecte zomer 
met mijn ideale reisgenoten.” MZ (foto: RvdH)

#03
Wie: Justin van Dijk (18), student rechten 

Ideale reisgenoot: familie, vrienden, vriendin
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 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek kunt u 

sturen naar: erasmusmagazine@

em.eur.nl. Nadere informatie? Bel 

010-4081115.

Prof.dr. Han Entzinger, hoogleraar 

migratie- en integratiestudies aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

is per 4 juni 2013 benoemd tot lid van 

het Wetenschappelijk Comité van 

het Bureau van de Europese Unie 

voor de Grondrechten in Wenen. Het 

Wetenschappelijk Comité waarborgt 

de wetenschappelijke kwaliteit van 

de activiteiten van het EU-Grond-

rechtenbureau. Het Comité telt elf 

onafhankelijke leden, die voor vijf 

jaar zijn benoemd. Entzinger is de 

eerste Nederlander die lid van dit 

Comité wordt.

Dr. Paul Schuurman, universitair do-

cent Geschiedenis van de wijsbe-

geerte bij de Faculteit der Wijsbe-

geerte, heeft de John Burrow Prize 

ontvangen voor het artikel “Fénelon 

on Luxury, War and Trade in the Tele-

machus” dat hij schreef voor de His-

tory of European Ideas, editie 38. De 

John Burrow Prize wordt ieder jaar 

toegekend aan het beste artikel ver-

schenen in dat tijdschrift.
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 IN MEMORIAM 

Eelco van Asperen

Geschokt en vol ongeloof hebben ESE en RSM kennis genomen van het plotselinge 

overlijden van onze dierbare collega. Hij overleed op vrijdag 31 mei op de veel te jonge 

leeftijd van 48 jaar.

 Eelco was bijna 30 jaar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn 

studie Bestuurlijke Informatica aan de EUR, begon hij zijn carrière bij de afdeling IT 

van de Erasmus School of Economics. Daarna was hij als assistent professor verbon-

den aan de capaciteitsgroep Informatica, waar hij het Bachelor programma Econo-

mie en Informatica op touw zette. Eelco promoveerde in 2009 met zijn proefschrift  

‘Essays on Port, Container, and Bulk Chemical Logistics Optimization’.

 Vervolgens werkte Eelco als programmadirecteur van de post-initiële opleiding 

Maritime Economics and Logistics (MEL) en als adjunct-directeur van SmartPort BV, 

het Erasmus interfacultair expertisecentrum op het gebied van maritiem en haven-

gerelateerd onderzoek en onderwijs.

 We zullen Eelco blijven herinneren als een bijzonder toegewijde en serieuze colle-

ga, die altijd een stapje extra zette om alles waarbij hij betrokken was tot een suc-

ces te maken. We zullen hem ontzettend missen.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Onze gedachten zijn bij zijn ouders, zijn broers Jeroen en Martijn en verdere familie.

Steef van de Velde   Philip Hans Franses 

Decaan     Decaan

Rotterdam School of Management  Erasmus School of Economics 

Erasmus University 

STUDENT ASSISTANT VACANCIES FOR ACADEMIC 
SKILLS AT THE ERASMUS UNIVERSITY COLLEGE (EUC)

At the start of the 2013 academic year, the EUC will be launching an Academic 
Skills Program to be taught within the Liberal Arts and Sciences Bachelor. This 
program aims to train students in practical study-related matters and improve 
their communication skills. During the courses, students will cover such topics as 
Research Methodologies, Academic Writing and Debating. For this purpose, the 
EUC is recruiting student assistants to teach these classes to first-year students. 

TASKS
•	 Prepare	and	lead	weekly	classes
•	 Provide	feedback	on	these	assignments
•	 Attend	student	assistant	trainings	to	prepare	for	classes	

PREFERRED SKILLS 
•	 Strong	communication	skills
•	 Ability	to	make	independent	(and	sometimes	tough)	decisions
•	 Multidisciplinary	interests
•	 A	genuine	interest	in	improving	students’	knowledge
•	 A	flexible	approach	towards	challenges	and	structural	changes
•	 Good	time-management	skills

PRACTICAL INFORMATION
•	 Contract	duration:	1	September	2013	–	31	May	2014
•	 Hours:	8	hours	per	week	(0.2	FTE)	
•	 Remuneration:	Based	upon	EUR	salary	scales	(www.eur.nl/english/
	 staff/employment_conditions/salary/salary_scales/salary_scales_for_phd_
	 candidates_and_student_assistants/)	
•	 Send	applications	to	Dr.	Liesbeth	Noordegraaf-Eelens,	Academic	Skills	
	 Coordinator	at	eelens@ese.eur.nl	by	Tuesday,	25	June	2013.	
➢	 Applications	should	include	a	CV,	grade	list	and	letter	of	motivation	
	 (maximum	200	words).	
•	 Master	students	preferred

Service



Topondersteuning voor een topuniversiteit
Top-class support for a top-class university

www.eur.nl/bv2013

Uitnodiging
Als vooraanstaande universiteit streeft de EUR naar een toppositie

in de wetenschappelijke wereld. Het programma Bedrijfsvoering

2013 (BV2013) realiseert een groot aantal verbeteringen in de

bedrijfsvoering. Deze zorgen ervoor dat studenten, wetenschappers

en andere medewerkers vanaf eind 2013 beschikken over

modernere ondersteuning, zoals past bij een topuniversiteit.  

Informatiemarkt 
Iedereen krijgt de komende tijd met een of meerdere verande ringen

te maken. Op 25 juni kunt u zich laten informeren over de projecten

van het verbeterprogramma voor de bedrijfs voering BV2013 en de

veranderingen voor de EUR, u zelf, uw studenten en/of uw collega’s;

programmamanagers en projectleiders staan klaar om met u in

gesprek te gaan.

Invitation
The BV2013 improvement programme will realise a large number of

improvements to the university’s operational management. As a result

of these improvements, students, scholars and other employees will

have modern support that befits a top-class university, from the end

of 2013. 

Information Fair
Everyone will be faced with one or more changes in the time to

come. On 25 June, you can find out all about the BV2013 projects

and the changes for the EUR, for yourself, your students and/or

your colleagues; programme managers and project leaders will be

ready to discuss them with you. 

Informatiemarkt
Information Fair

25 juni / June 2013   14:00 - 17:00 uur
M - 3e verdieping / 3rd floor

@wEURk: your way of working 
ICT-diensten en support bij de EUR zijn van oudsher vanuit

facul teiten en gebouwen ingericht. Dat past niet meer nu studenten
in meerdere gebouwen en faculteiten studieactiviteiten hebben.
Boven dien is er een toenemend laptop-, tablet- en smart phone-
gebruik. Op deze (mobiele) apparatuur is de werkplek nu
niet bereikbaar. Het ‘@wEURk’-project ontwikkelt een uniforme,
instellingsbrede digitale werkplek waarmee medewerkers en
studenten altijd en overal vanaf ieder device bij hun applicaties
en documenten kunnen. 

Nieuw studenten inschrijf- en
volgsysteem

Studenten, docenten en begeleiders willen gemakkelijk hun
resultaten kunnen raadplegen en gegevens invoeren of wijzigen.
Docenten, begeleiders, bestuurders en examencommissies hebben

betrouwbare informatie nodig; snel, overzichtelijk en actueel. Nu
kunnen we niet aan deze wensen voldoen. Daarom wordt een

nieuw systeem ingevoerd. Studenten hoeven straks niet
telkens al hun gegevens in te voeren als zij zich voor
meerdere studies inschrijven. Studenten, docenten en
begeleiders krijgen beter en sneller inzicht in resultaten. 
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HR MARKETING &
COMMUNICATIE

CAMPUS
SERVICES

MANAGEMENT- EN
STUUR INFORMATIE

Studiekeuzeworkshops helpen kiezen
Het Studiekeuzecentrum wordt vanaf 2013 het centrale loket van de
EUR voor scholen, scholieren en ouders. Het afgelopen jaar volgden
al ruim 800 VWO-scholieren de studiekeuze-workshops. In augustus
vindt een Summerschool plaats voor circa 300 1e generatieleerlingen
die zich al hebben ingeschreven voor een opleiding aan de EUR. 

Internationale medewerkers krijgen
een betere start 

Bij hun komst naar Nederland hebben internationale medewerkers
behoorlijk wat formaliteiten te verrichten. Het project Internationali -
sering verbetert de begeleiding van internationale medewerkers.
Dit jaar al introduceerden we een vernieuwde website, een facebook-
groep, hulp bij regelzaken en een app. Onderdelen die in 2013 nog
geregeld worden zijn een samenwerking met een aanbieder van
huisvesting en nieuw beleid op gebied van tweetaligheid. 

Betere Management Informatie
In de huidige omgeving is goede en betrouwbare informatie zeer
belangrijk. Binnen BV 2013 wordt de basis neergezet voor een
organisatie-breed managementinformatiesysteem voor betrouw -
bare en consistente informatie. Aan het eind van 2013 zijn diverse
rapportages op het gebied van onderwijs, HR en onderzoek beschik -
baar. In 2014 volgt Finance. Tegelijkertijd levert het project een visie
op de doorontwikkeling van management informatie binnen de EUR
en een blauw druk voor de ondersteuning hiervan, nu en in de
toekomst.

Van 850 naar 1900 studieplekken 
Op Woudestein groeit de komende jaren de vraag naar zelfstudie -
plekken door de invoering van kleinschaliger en probleemgestuurde
onderwijs. De bibliotheek (UB) wordt anders en intensiever gebruikt.
Tussen 2013 en 2015 zullen vele studieplekken worden bijgebouwd en
gemoderniseerd. 

Goede wifi-verbindingen  
Erasmus Universiteit Rotterdam wil dat Woudestein een levendige
campus is, waar studenten en anderen gemakkelijk toegang hebben
tot een goed draadloos netwerk. In vrijwel alle gebouwen is er draad -
loze internetverbinding, maar niet altijd even goed. Eind 2013 kunnen
studenten en medewerkers in alle gebouwen en onderwijs ruimten
gebruik maken van goede wireless verbindingen. 

Onderzoek support - de vier P’s
die je verder brengen

Onderzoekondersteuning op de kaart zetten en professionaliseren is
een belangrijk onderdeel van BV2013. In de huidige situatie zijn er
grote verschillen tussen de faculteiten, wordt er weinig samengewerkt
en kan niet gebruik worden gemaakt van een modern
onderzoeksysteem. Een nieuw integraal Research Informatie Systeem
(RIS) zal de vier procesketens van onderzoek en graduate schools
ondersteunen: Promoveren, Projecten, Publiceren en Profileren.
Primair doel is systematische ondersteuning van onderzoekers in alle
fasen van hun carrière, zodat zij kunnen excelleren. 

Digitaal je medewerkerszaken
regelen

Het project SAP@EUR moderniseert de systemen voor de financiële
en personele administratie en richt ze efficiënter in. Dat is nodig om
over de managementinformatie te kunnen beschikken die nodig is
voor een goede besturing. Hoewel veel verbeteringen straks
voornamelijk merkbaar zijn voor HR- en Finance-medewerkers, krijgen
alle medewerkers ermee te maken. 

Vanaf begin 2014 kunnen medewerkers bijvoorbeeld any time,
anywhere, any place een aantal medewerkerszaken digitaal regelen:
- vakantiedagen bijhouden;
- persoonlijke gegevens wijzigen;
- uren schrijven voor projecten;
- declareren. 
Daarnaast biedt SAP@EUR betere rapportagemogelijkheden, 
verdwijnt de papieren facturenstroom en komt er meer uniformiteit
in de administratieve processen. 

ICT

Een aantal verbeteringen uit het programma BV2013
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Good Wi-Fi connections  
At the end of 2013, students and employees will be able to use
good wireless connections in all buildings and teaching spaces. 

New student enrolment and
tracking system

Students want to be able to keep track of their results from day
to day; lecturers, supervisor, executives, and examination boards
want reliable information. And preferably quick, conveniently
arranged, and up-to-date. We currently cannot comply with
these require ments. For that reason, a new system is being built. 

From 850 to 1.900 study places 
Between 2013 and 2015, many study places will be built and
modernised. In several months’ time, you will also be welcome in
the student pavilion and on the ground floor of the l building.  

@wEURk: your way of working 
The ‘@wEURk’ project is developing a uniform, university-wide
ICT work station for employees and students from which they
will always be able to access their work, from any device. 

International employees
get a better start 

Upon their arrival in the Netherlands, international employees
must complete many formalities. The BV2013 project ‘Inter -
nationalisation’ improves the guidance of international
employees by means of an improved website, a facebook
group, assistance in arranging affairs, and an app. 

e-HRM - one of the advantages
of a smart system

Within the EUR, SAP is the system for the registration of all
financial and personal details. SAP will therefore be completely
renewed, standardised, and modernised in 2013. The new SAP
will include a number of self-service options for HR. From 2014,
the employees will be able to arrange various HR affairs online
anytime, anywhere, anyhow, including the following:
- updating holidays;
- personal profile;
- time recording for projects;
- claiming expenses. 

A few results of the BV2013
improvement programme 
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Een aantal verbeteringen uit het programma BV2013

en nog 
veel meer...

Een zelfservice-omgeving 
voor studenten
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Studiekeuzeworkshops helpen kiezen
Het Studiekeuzecentrum wordt vanaf 2013 het centrale loket van de
EUR voor scholen, scholieren en ouders. Het afgelopen jaar volgden
al ruim 800 VWO-scholieren de studiekeuze-workshops. In augustus
vindt een Summerschool plaats voor circa 300 1e generatieleerlingen
die zich al hebben ingeschreven voor een opleiding aan de EUR. 

Internationale medewerkers krijgen
een betere start 

Bij hun komst naar Nederland hebben internationale medewerkers
behoorlijk wat formaliteiten te verrichten. Het project Internationali -
sering verbetert de begeleiding van internationale medewerkers.
Dit jaar al introduceerden we een vernieuwde website, een facebook-
groep, hulp bij regelzaken en een app. Onderdelen die in 2013 nog
geregeld worden zijn een samenwerking met een aanbieder van
huisvesting en nieuw beleid op gebied van tweetaligheid. 

Betere Management Informatie
In de huidige omgeving is goede en betrouwbare informatie zeer
belangrijk. Binnen BV 2013 wordt de basis neergezet voor een
organisatie-breed managementinformatiesysteem voor betrouw -
bare en consistente informatie. Aan het eind van 2013 zijn diverse
rapportages op het gebied van onderwijs, HR en onderzoek beschik -
baar. In 2014 volgt Finance. Tegelijkertijd levert het project een visie
op de doorontwikkeling van management informatie binnen de EUR
en een blauw druk voor de ondersteuning hiervan, nu en in de
toekomst.

Van 850 naar 1900 studieplekken 
Op Woudestein groeit de komende jaren de vraag naar zelfstudie -
plekken door de invoering van kleinschaliger en probleemgestuurde
onderwijs. De bibliotheek (UB) wordt anders en intensiever gebruikt.
Tussen 2013 en 2015 zullen vele studieplekken worden bijgebouwd en
gemoderniseerd. 

Goede wifi-verbindingen  
Erasmus Universiteit Rotterdam wil dat Woudestein een levendige
campus is, waar studenten en anderen gemakkelijk toegang hebben
tot een goed draadloos netwerk. In vrijwel alle gebouwen is er draad -
loze internetverbinding, maar niet altijd even goed. Eind 2013 kunnen
studenten en medewerkers in alle gebouwen en onderwijs ruimten
gebruik maken van goede wireless verbindingen. 

Onderzoek support - de vier P’s
die je verder brengen

Onderzoekondersteuning op de kaart zetten en professionaliseren is
een belangrijk onderdeel van BV2013. In de huidige situatie zijn er
grote verschillen tussen de faculteiten, wordt er weinig samengewerkt
en kan niet gebruik worden gemaakt van een modern
onderzoeksysteem. Een nieuw integraal Research Informatie Systeem
(RIS) zal de vier procesketens van onderzoek en graduate schools
ondersteunen: Promoveren, Projecten, Publiceren en Profileren.
Primair doel is systematische ondersteuning van onderzoekers in alle
fasen van hun carrière, zodat zij kunnen excelleren. 

Digitaal je medewerkerszaken
regelen

Het project SAP@EUR moderniseert de systemen voor de financiële
en personele administratie en richt ze efficiënter in. Dat is nodig om
over de managementinformatie te kunnen beschikken die nodig is
voor een goede besturing. Hoewel veel verbeteringen straks
voornamelijk merkbaar zijn voor HR- en Finance-medewerkers, krijgen
alle medewerkers ermee te maken. 

Vanaf begin 2014 kunnen medewerkers bijvoorbeeld any time,
anywhere, any place een aantal medewerkerszaken digitaal regelen:
- vakantiedagen bijhouden;
- persoonlijke gegevens wijzigen;
- uren schrijven voor projecten;
- declareren. 
Daarnaast biedt SAP@EUR betere rapportagemogelijkheden, 
verdwijnt de papieren facturenstroom en komt er meer uniformiteit
in de administratieve processen. 
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Een aantal verbeteringen uit het programma BV2013
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Getting there & away
Jaarlijks gaan Nederlanders dik 36 miljoen keer op reis of op vakantie. Dat kan by air, 
by bus, by train, of by car, maar ook op de fiets, of met wandelschoenen aan. Soms 
gaat het to get there met stress gepaard, vaak het to get away met chagrijn omdat 
de reis of vakantie alweer voorbij is. Sommigen gaan ver weg, anderen blijven dicht bij 
huis. De een ligt het liefst op het strand, de ander klautert bij voorkeur wat rond op een 
berg. Er zijn mensen die hun vakantie ten nutte maken van kindertjes in Nepal, maar er 
zijn er ook die louter pillen slikken op een party-eiland. Er zijn er die de zomer gebruiken 
om terug te gaan naar hun moederland, en er zijn er die met hun rugzak op gaan staan 
afdingen op een 'authentiek' marktje in een Vietnamees dorp. En er zijn zelfs mensen 
die het liefst gewoon thuisblijven om lekker de vissen in een nabijgelegen plas of om 
de BBQ te ontsteken in de achtertuin. Voor al die mensen is er deze EM. GvdE 




