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Erasmus Universiteit bouwt nog tot september 2013
aan een nieuw campushart. Het casco van de parkeer -
garage is bijna klaar. De afronding en de overgang
naar de volgende bouwfase zullen tijdens de zomer -
maanden nog enige (geluids)overlast geven. 

In 2011 zijn de damwanden van de bouwput van de
parkeergarage geplaatst. Deze damwanden worden
in de periode tussen 23 juli en 12 augustus verwijderd.
Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 7 en 18 uur. 

Uittrillen damwandplaten
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De ideale vakantie is in één zin samen te vatten: Alles mag en niets hoeft! En voor alle hoofdarbeiders op de uni-
versiteit – studenten, docenten, medewerkers – wil ik daar nog aan toevoegen: Geef je hersens ook vrijaf en ga 
wat dóen! Of dat nu wandelen is in de Eifel, of een waterput graven in Afrika, of een kek balletje slaan in de 
Algarve, of beeldhouwen in de Provence, of korfballen op de camping, of… enfin u begrijpt wat ik bedoel. Laat je 
handjes wapperen, dan volgt je brein vanzelf. En uw grijze massa zal u daar dankbaar voor zijn.
Om jullie als lezers op weg te helpen, is deze zomer EM een heus Doeboek. Natuurlijk valt er hier en daar nog 
wat te lezen en te leren, maar je kunt ook lekker wat gaan doen. Dus doe dat ook: pak een pen en een schaar en 
ga EM’s vakantiedoeboek te lijf. 
Voor nadenken is volgend jaar nog tijd genoeg!

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl

Laat je handjes wapperen!
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Gert van der Ende (eindredacteur) 
gaat altijd vogels spotten op vakantie
“Natuurlijk, de echte vogelkijkpro heeft de Ultravid HD van  Leica, 
de Victory FL  van Zeiss (beiden ca. 1750 euro), of de El Swarovision 
van Swarovski (1930 euro). Maar ik, als lekenliefhebber, kan prima 
uit de voeten met de  Bynolyt Optics Tern 8x45 verrekijker (amper 
300 euro). Mooie kijker die weinig weegt, waarmee ik elk 
vogeltje prima kan zien, en die dus steevast in vakantierugzak of 
Samsonitekoffer zit.”

EM gaat op vakantie en neemt mee…
Wieneke Gunneweg 
(hoofdredacteur) gaat kamperen 
in Zweden
“DEET! Hoewel de berichten verschillen over 
hoe erg de Scandinavische muggenplaag kan 
zijn, willen we wel rustig voor ons tentje 
kunnen zitten na een middag intensief 
kanoën.”

Lindemarie Jongste 
(redacteur) gaat op 
een roadtrip door 
Zuid-Europa
“Op de bonnefooi vertrek ik 
deze zomer richting Italië 
en Kroatië. Dat betekent 
ouderwets met de 
wegenkaarten op tafel de 
route uitstippelen. 
Ondanks dat ik de 
navigatie overlaat aan het 
computersysteem in de 
auto, vind ik het fijn om 
overzicht te hebben en te 
weten waar ik naartoe rijd. 
En stiekem houd ik de 
kaarten bij de hand, omdat 
ik het soms beter denk te 
weten dan het navigatie-
systeem – meestal ten 
onrechte. ” 

Astrid Peters (webredacteur)
gaat flaneren in Parijs
“Mijn Italiaanse sleehakken gaan zeker mee naar 
Parijs! Ik weiger om op m’n Van Harengympen tussen 
al die goed geschoeide Françaises rond te klossen. Ik 
ben op die dingen wel 1.95m, maar dat maakt 
Jean-Pierre, François of Laurent niets uit, n’est-ce pas?”

Thessa Lageman (wetenschaps-
redacteur) gaat Brazilië ontdekken
“Dit minischaakbordje is licht en dun, ideaal om 
mee te nemen dus. Handig als je even uitge-
sightseet, gepraat of gelezen bent. Een spelletje 
dat nooit verveelt, omdat het elke keer anders is. 
Bovendien hoef je niet dezelfde taal als je 
tegenstander te spreken. Al voor u getest tijdens 
het wachten in de rij bij een grensovergang, 
tijdens een boottocht over een kronkelende rivier 
en een lange hobbelige rit in een taxi met tien 
mensen. De magneetjes bleven prima zitten. “

José Luijpen (redactie-
assistente) gaat lekker 
rondneuzen in de 
Franse Alpen
“Ik kreeg dit kussentje tien jaar 
geleden ergens gratis bij, en 
sindsdien gaat het mee op vakantie. 
Ik gebruik het op het strand (als 
hoofdkussen), in de zee (als 
mini-luchtbed), in auto of vliegtuig 
(als voet- of rugsteun) en tijdens het 
lezen (als boekensteun).”
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5 x lekker 
dichtbij

01 Dichtbij

GOEDKOOP OP VAKANTIEGOEDKOOP OP VAKANTIE

Vakantie houden kan ook in Nederland. 
Met de fiets, met de tram of met de water-
bus. Vijf keer een dagje weg uit Rotterdam.    

Tekst Geert Maarse  Fotografie Ronald van den Heerik   

Het blijft de ultieme zomervakantiebesteding: het strand. 
Handdoek om je nek, slippers aan en gáán. En nee, daarvoor hoef 
je niet naar Koh Pi Pi of Kuta Beach. Mits het goed weer is, is 
Nederland een prima strandland. Rotterdams dichtstbijzijnde is 
Hoek van Holland, op 32 minuten treinen vanaf Centraal. Dan 
tien minuten lopen of twee minuten met het strandlocomotiefje 
(1 euro).
Oer-Rotterdams is het. In de verte tekent de industrie zich af en 
aan de horizon liggen tussen booreilanden containerschepen te 
wachten tot ze de Maas op mogen varen. Het publiek vormt een 
schril contrast met het oneindig veel hippere Amsterdamse volk 
dat bij Bloemendaal rondloopt. 
Toch heeft ook hier de tijd niet stilgestaan. Hoek van Holland was 
altijd van een verbluffende eenvoud, met niet veel meer in het 
assortiment dan blikjes Heineken, raketjes en borden zoute friet. 
Maar nu zelfs de volkse Rotterdammer zichzelf verheven heeft 
tot proseccodrinker, zijn de simpele stretchers ook hier vervangen 
door strakke lig-eilanden, en klinkt bij elke zaak dezelfde 
monotone loungemuziek.
Een beetje een eenheidsworst is het dus wel, maar dat doet niets 
af aan het gemak waarmee je hier de zee bereikt. Wie meer rust 
wil, heeft trouwens opties te over. Richting noorden dunt het 
strandpubliek in rap tempo uit en voor je het weet zijn er geen 
ijsverpakkingen en frietbakkers meer te bekennen. En er ligt nog 
vijftien kilometer maagdelijk zand voor je bij Den Haag bent. 
Aanrader voor de rustzoekers is het strand van ’s Gravenzande, 
wat een kwartier lopen verderop ligt. Bij strandtent De Pit 
hebben ze heerlijke pizza’s.

Met de trein

Uitwaaien bij 

Hoek van Holland
Met de trein

Uitwaaien bij 

Hoek van Holland
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Er zijn van die dingen die je niet doet in je eigen stad. Omdat ze 
voor toeristen zijn. Een Parijzenaar komt niet op de Eiffeltoren, 
een New Yorker mijdt Ground Zero en een Londenaar stapt voor 
geen goud in zo’n malle rode dubbeldekker. Zo geldt voor zichzelf 
respecterende Rotterdammers dat ze nooit die €9,25 zullen 
neertellen voor een bezoek aan de Euromast en dat ze pas een 
Spido-haventoer doen als ze opa en oma op bezoek krijgen. 
Een alternatief dat evenwel door de beugel kan, is een trip met 
de waterbus. Dit vervoermiddel, dat door net zoveel middelbare 
scholieren als toeristen wordt gebruikt, vaart tussen Rotterdam 
en Dordrecht. Je checkt in met je ov-chipkaart, dus het kost 
(vrijwel) niets, en je ziet de stad op een totaal andere manier. Er 
zijn talloze plekken om uit te stappen: Krimpen aan de Lek, 
Alblasserdam en Kinderdijk – precies, van die molens. Maar het is 
ook de moeite waard om helemaal door te varen naar de Dordtse 
Merwekade – onder meer omdat daar een van de leukste 
restaurants van Nederland ligt.
Villa Augustus is een oude, kasteelachtige watertoren aan het 
Wantij. Het is een hotel, grand-café en een landwinkel, met een 
enorme tuin waarin volop groenten en fruit verbouwd worden. 
Het is zo’n zeldzame plek, waar je ongemerkt uren kunt door-
brengen, van de lunch tot het diner en daar voorbij, onderwijl 
verhuizend van het terras naar de leestafel, of van de informele 
zithoek naar een tafeltje voor twee. De uitbaters waren eerder 
verantwoordelijk voor het Rotterdamse Hotel New York, op de 
Kop van Zuid, maar Villa Augustus is net iets kleurrijker en 
eigenzinniger.
Precies een uur doe je erover, van de halte onder de Erasmusbrug 
naar Dordrecht. Terug is het aan te raden om de trein te pakken, 
want de laatste boot vaart om 20.00 uur weg. (En als je dan toch 
de toerist-in-eigen-stad aan het uithangen bent, probeer dan ook 
een keer de Euromast en de Spido –toch eigenlijk ook wel heel 
leuk).

Met de waterbus

Lunchen bij 

Villa Augustus
Met de waterbus

Lunchen bij 

Villa Augustus

Wakeboarden is de snowboardvariant op waterskiën. Het kan in 
principe overal, maar omdat de meeste mensen geen speedboot 
tot hun beschikking hebben (en huren een kostbare aangelegen-
heid is) wordt er het meest gewakeboard met kabelbanen. Bij 
Alphen aan den Rijn heb je er een (Wet ’n Wild) en, net iets 
dichterbij, bij Naaldwijk (Wollebrand).
Het is niet goedkoop. Een uur op de baan kost ruim 30 euro, 
inclusief board en wetsuit. Voor twee uur ben je iets meer dan 45 
euro kwijt. Maar voor sportliefhebbers mag dat geen probleem 
zijn. Het is ontzettend intensief, omdat je de eerste tien keer 
gegarandeerd onderuitgaat. Alleen het afspringen is al een kunst 
op zich, laat staan de eerste bocht in het parcours. Maar als het 
dan eenmaal lukt, is de euforie enorm.
Het is aan te raden om met een grote groep te gaan. Zo valt er 
tenminste nog wat te lachen als je staat te wachten. En de 
stuntelige valpartijen van je vrienden geven verlichting als je zelf 
voor de zoveelste keer met plank en al terug moet zwemmen 
naar de kant. Ga doordeweeks om de ergste drukte te vermijden.

Met de auto

Wakeboarden in 

Naaldwijk
Met de auto

Wakeboarden in 

Naaldwijk
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Voor natuurliefhebbers is Rotterdam een moeilijke stad. Ja, er zijn 
een paar parken. Maar om echt een flink stuk te kunnen 
wandelen of fietsen in de natuur moet je in de meeste gevallen 
eerst een tiental kilometers Vinexwijk, bedrijventerrein of 
snelweg trotseren. 
Uitzondering hierop is de Rotte, de rivier waar de Maasstad zijn 
bestaan aan te danken heeft. Een riviertje is het ondertussen. 
Ooit liep het water dwars door het centrum, maar tegenwoordig 
moet je je best doen om in die aaneenschakeling van slootjes 
nog een geheel te zien (met een beetje fantasie kun je het plasje 
eendenkroos bij de Laurenskerk en de Bram Ladage nog tot Rotte 
rekenen). De échte rivier begint pas in Crooswijk, en wie de Rotte 
echt wil meemaken moet onder de snelweg door naar Hillegers-
berg.
Het leukste is om dat met de tram te doen, want lijn 4 is zonder 
twijfel de leukste tramrit van Rotterdam, omdat je daarin merkt 
hoe ontzettend divers een stad kan zijn. Het ene eind van de lijn 
ligt in het multiculturele Delfshaven, het andere eind tussen de 
knotsen van villa’s op de Straatweg, waar de lijn de Bergse Plas in 
tweeën snijdt. Daar, of nog iets verder, stap je uit.
Het aangenaamste is om van het Bergse Bos naar de Rottemeren 
te lopen, de plek waar in strenge winters nog molentochten 
gereden worden. Je kunt de wandeling zo lang maken als je zelf 
wilt. In het Bergse Bos wemelt het van de kleine paadjes die je 
terugvoeren naar Hillegersberg, alwaar er voldoende horeca is 
om de opgelopen dorst te lessen.

Met de tram

Wandelen langs 

de Rotte
Met de tram

Wandelen langs 

de Rotte

Met de fiets

Jenever proeven 

in Schiedam
Met de fiets

Jenever proeven 

in Schiedam

VAKANTIEDOEBOEK

Oké, het is een ouwelullendrankje. Hoe vaak marketingbureaus 
de afgelopen jaren ook geprobeerd hebben om van jenever de 
nieuwe wodka te maken – geholpen door studenten met hun 
‘Japie’ ( jenever-appelsap) – het oer-Hollandse destillaat roept 
nog altijd meer associaties op met oude mannetjes in morsige 
alcoholistencafés, dan met twintigers in een cocktailbar. Maar 
net als whisky, wodka en rum is jenever er in alle soorten en 
kwaliteitsklassen.
Wie een keer echt goede jenever wil drinken (dus niet van die 
industriële, met pure alcohol vervaardigde jonge jenever) gaat 
naar de jeneverhoofdstad van de wereld: Schiedam. Met de 
metro, of nog beter, met de fiets. Het Jenevermuseum ligt aan 
de Lange Haven, op ruim zes kilometer van het Rotterdamse 
Beursplein. In feite is het één rechte weg naar het museum – 
Westblaak, Rochussenstraat, Schiedamseweg, Rotterdamsedijk 
– wat vooral op de terugweg gemakkelijk is.
Hier laten ze je zien wat het verschil is tussen jonge klare, oude 
graanjenever en korenwijn. Zoals in elk museum is er een 
verhaal over de geschiedenis en een rondgang langs de bij het 
stoken gebruikte attributen. Maar veel belangrijker: je kunt zelf 
aan de drank in het proeflokaal, zonder dat je toegang voor het 
museum hoeft te betalen. De ‘keuze van de kastelein’, een 
proeverij van drie glaasjes – waaronder in ieder geval de 
fameuze ‘Old Schiedam’ en de zelf gestookte moutwijnjenever 
– kost 3 euro per persoon.



1. Mijn ultieme 
vakantielied is:
a. ‘I’m too sexy (for my car)’ - Right Said Fred
d. ‘Ik neem je mee’ – Gers Pardoel
e. ‘Earth Song’ – Michael Jackson
c. ‘Sexy Bitch’ - David Guetta ft. Akon 
b. ‘Coco Jamboo’ – Mr. President

2. Als ik zin heb om te 
bewegen, dan:
c. Sta ik hoogstwaarschijnlijk al katjelam in de   
 disco
b. Schrijf ik me in voor een wakeboardcursus
d. Bel ik een vriendin voor een uurtje fitness
e. Schrijf ik me in voor een sponsorloop
a. Loop ik naar de keuken voor een snack

3. Ik ga naar een etentje 
en neem mee:
d. Meloen met parmaham
a. Champagne en tiramisu 
e. Gefrituurde krekels, lekker!
b. Jean-François, Dragan, Alejandra of hoe heet   
 ‘ie/ze ook alweer?
c. Een litertje ‘Absolut’ vodka

4. Je vrienden hebben per 
ongeluk de kat van je 
buren vergiftigd. Jij:
b. Hangt al aan de lijn met de plaatselijke   
 noodlespecialist
d. Vertelt de waarheid, hadden ze de kat maar niet  
 naar buiten moeten laten!
c. Voelt je schuldig, want die spacecake was van   
 jou 
a. Aast op dat bonten velletje
e. Houdt een Tibetaans overgangsritueel voor de   
 overledene 

5. Help! De bungalow 
heeft één bed te weinig. 
Wat nu?
c. Ik slaap wel bij die hottie hiernaast 
e. Ach, de vloer ziet er best oké uit 
a. Ik boek een andere bungalow
d. Ik bel met de receptie. Hier hebben we níet voor   
 getekend
b. Ik wilde sowieso in m’n hangmat gaan liggen       

                 ➜

Deze test bepaalt wat voor vakantietype je bent, en geeft tips voor 
jouw ideale vakantie. Omcirkel het antwoord dat het beste bij je 
past. Staat jouw antwoord er niet bij? Omcirkel dan de optie die je 
stiekem het liefst zou kiezen!           

  De Grote 
 Vakantietest
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6. Na een nachtje 
doorhalen…
a. Roep ik vanuit mijn jacuzzi om roomservice en   
 een shiatsumasseur
b. Word ik wakker op een vlot in de rivier
e. Weet ik alles van de migratieproblematiek in   
 Kirgizië, heb ik sitar leren spelen en ben ik tien   
 nieuwe Facebookvrienden op drie continenten   
 rijker 
c. Probeer ik onder alle dronken beloftes uit te   
 komen die ik de avond ervoor heb gemaakt 
d. Moet ik nog even gauw een cadeautje kopen   
 voor de verjaardag van mijn nichtje

7. Ik ga op vakantie en 
neem mee…mijn:
a. iPad, iPod en iPhone
b. Backpack
d. Lijst met belangrijke telefoonnummers
c. Stereo/speakers
e. Talenboekje

8. Er zit een spin in je 
tent. Wat doe je?
b. Ik laat me prikken. Misschien word ik   
 Spiderman
d. Ik mep ‘m dood, vieze engerd
a. Ach, laat lopen. Ik lig toch onder m’n klamboe
e. Ik zet ‘m buiten op een tak
c. Misschien wil die knapperd van de receptie me   
 even helpen? 

9. Hier heb ik nou echt 
een gróndige hekel aan:
c. Thuisblijven in het weekend
b. Sleur
a. Slechte service
e. Eten weggooien
d. Onverwacht bezoek

10. Op de laatste dag 
vóór mijn vakantie:
a. Haal ik nog even mijn colbert op van de stomerij
b. Gooi ik ’s avonds wat spullen in mijn backpack
e. Koop ik wat typisch Nederlandse dingen voor de  
 lokale contactpersoon
d. Loop ik mijn bagagelijst nog één keer na
c. Vier ik alvast dat ik op vakantie ga. Ad fundum!

11. In mijn vrije tijd ga 
ik het liefst: 
d. Wandelen, lezen, fietsen en ontspannen
a. Proefrijden in een Ferrari, of op zoek naar de   
 nieuwste gadgets
c. Naar een concert, festival of feest
e. Vrijwilligerswerk doen, of een cultureel avondje  
 uit
b. Een potje karten, naar de Efteling of op   
 kookcursus 

12. Als ik een vervelend 
klusje te doen heb:
b. Stel ik het net zo lang uit totdat het niet meer   
 hoeft
e. Doe ik het: anderen hebben het tien keer   
 zwaarder
c. Doe ik het gewoon niet, ik zie wel wat de   
 consequenties zijn
a. Zorg ik dat iemand anders het voor me doet
d. Maak ik het maar gauw af

13. Ik gebruik sociale 
media:
d. Om te zien wat mijn vrienden aan het doen zijn.  
 Ik post zelf af en toe ook iets
a. Altijd. Die nieuwe apps en spelletjes en dingetjes  
 hier en daar. Kicken!
c. Om te kijken wie er ook naar Sensation White,   
 Awakenings, Latin Lovers en Pinkpop gaan
b. Alleen maar als ik iets nodig heb of écht iets   
 opmerkelijks heb gezien
e. Om mijn internationale netwerk te onderhouden 

14. Rotterdam in de 
zomer! Waar wil jij 
gezien worden?
a. Vastgeplakt op het terras van Hotel New York   
 met een paar flessen Prosecco
c. Dansend in de menigte van het Zomercarnaval
e. Op de Parade in het Museumpark 
d. In de Oude Haven met een biertje of een glas rosé
b. In een ronkende Formule-1 wagen tijdens de   
 Rotterdam City Racing 

15. Mijn droomhuis:
d. Is een betaalbare 2-onder-1 kapwoning met tuin  
 en balkon op het zuiden
c. Heeft een eigen uitsmijter en een grote badkamer  
 voor old skool schuimparty’s 
e. Bestaat uit meerdere kamers met elk een   
 buitenlands thema
a. Is een grandioze villa met zwembad, slotgracht   
 en beveiligingscamera’s
b. Staat midden in de natuur, bijvoorbeeld op een   
 rots aan de kust of tussen de boomtoppen
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a. Luxepeerd
Slapen op een luchtbed? Jou niet gezien! Als le-
vensgenieter pur sang spreken woorden als ex-
clusiviteit, comfort en service jou aan. De 
bourgondiër in jou laaft zich het liefst aan uit-
gebreide luxegerechten en zorgvuldig geselec-
teerde dranken. Af en toe houd je dit exclusie-
ve niveau zelf niet helemaal bij, waarna je je –
ach nee!- vergrijpt aan een McKroket. Actief 
doen op vakantie zou e-ven-tu-eel kunnen, 
maar… liever niet. Binnen je vriendengroep 
ben jij altijd degene met de nieuwste gadgets, 
dus één hightech-souvenir komt sowieso mee 
terug van je luxereis.
Sterke punten: je bent loyaal, je werkt hard 
en je geniet intens van het moment. 
Zwakke punten: je hebt weinig échte 
vrienden, je verbergt onzekerheid met luxe en 
je leeft boven je stand. 

➜ Vakantietip? De Apple Conferentie in 
Amerika of glamperen op de P.C.Hooft.

b. Robinson Crusoë
Je trekt van de ene hobby naar de andere, 
spontane vriendschappen komen en gaan en 
verplichtingen zijn voor jou absoluut taboe. 
Zolang je iets nieuws kunt ervaren – jouw 
sleutelwoord -, dan voel je dat je leeft. Je bent 
impulsief en zou je vakantie ook het liefst zo 
invullen: op avontuur gaan en openstaan voor 
de onverwachte spelingen van het lot. Het 
liefst zou je álles zien! Het nemen van risico’s 
ga je niet uit de weg, dus zonder gids een slop-
penwijk in lijkt jou een bespreekbaar idee. Pa-
rachutespringen, galopperen op een vul-
kaanstrand, logeren in de jungle en passievolle 
nachten met de lokale Don Juan of Carmen, 
dát is jouw ultieme vakantiedroom. Hoe ver-
der verwijderd van de dagelijkse supermarkt-, 
college- en kantoorsleur, hoe beter!
Sterke punten: je bent onafhankelijk, je proeft 
van het leven en je bent authentiek.
Zwakke punten: je maakt dingen niet af, je 
maakt soms gebruik van anderen en je 
plannen zijn nooit waterdicht. 

➜ Vakantietip:  Backpacken in Zuid-Ameri-
ka. Of laat je droppen met Bear Grylls en zie 
maar hoe je het redt!

c. Feestbeest
Jij houdt van housewarming party’s, kroegen-
tochten, dorpsfeesten en clubavonden. Je leeft 
op met al die mooi uitgedoste en gekke mensen 
om je heen en je houdt ervan om met volstrekt 
vreemden dronken discussies te voeren aan de 
bar. Zodra de duisternis valt, begint voor jou 
het avontuur: wie ga je versieren, wat is van-
avond je musthave mixdrank en waar zal je 
nacht nu weer eindigen? Je bent natuurlijk niet 
alleen maar aan het feesten, je gebruikt je tijd 
immers ook nuttig om uit te slapen tijdens col-
lege en om in slakkengang etenswaar in te 
slaan tegen je kater! Bij jou kunnen je vrien-
den altijd terecht voor een humoristisch relaas 
over het verloop van de avond, alhoewel je 
soms niet alles meer kunt navertellen in chro-
nologische volgorde. Strand en zon tegen de 
kater, véél clubs in de omgeving, lekkere cock-
tails,  lekkere buren en jij bent tevree. 
Sterke punten: je bent altijd in voor lol, je 
stelt je zelden aan en je bent een sfeermaker. 
Zwakke punten: je roept jezelf geen halt toe 
en je hebt een gat in je hand (en in je lever).   

➜Vakantietip: Ibiza, Sziget (Hongarije) of 
Burning Man festival in Nevada, USA.

d. Standaard Saartje
Doe maar normaal, dan doe je al… Precies. 
Meehossen op z’n Rio’s, kristalbadderen in 
IJsland of het omspitten van de Vietnamese 
garnalenvijvers, voor jou hoeft al die poeha 
niet. Je koopt je meubels lekker bij IKEA, doet 
de weekboodschappen op zaterdagochtend en 
zorgt dat je week qua sport, eten en sociale 
contacten redelijk in balans is. Een goed voor-
bereide, 10-daagse roadtrip naar Zwitserland, 
Italië of Frankrijk klinkt jou heerlijk in de 
oren; direct over de grens heb jij de eerste ba-
guette al te pakken! Misschien dat je er in sep-
tember nog een leuke stedentrip aan toevoegt, 
maar de exotische bestemmingen laat je nog 
even voor wat ze zijn. Je vrienden doen zich 
misschien avontuurlijker voor, maar stiekem 
verslinden ze jouw ANWB-reisgids, krenten-
bollen en pilletjes tegen wagenziekte. Ook je 
partner prijst zich gelukkig met zo’n stabiele 
factor aan zijn/haar zijde. 

Sterke punten: je bent goed voorbereid, je 
denkt mee met anderen en je geniet van de 
voorpret.
Zwakke punten: je bent soms te voorspelbaar, 
je bemoeit je met anderen en je kunt slecht 
ontspannen.

➜Vakantietip: Kamperen in de Dordogne of 
een zonnige fietsvakantie in Toscane.

e. De Wereldverbete-
raar 
Waar anderen de toeristenroute van hun va-
kantieland nemen, duik jij de diepte in. Je 
haalt er voldoening uit om daadwerkelijk deel 
te nemen aan de cultuur, de taal, de normen en 
waarden en het ‘unieke’ van het land van be-
stemming. Je hebt een idealistische kijk op de 
wereld en bent ervan overtuigd dat iets meer 
interesse in de ander de wereld een stuk aan-
genamer zou maken! Een talencursus op loca-
tie zou je geweldig vinden, helemaal als je in 
een plaatselijk gastgezin verblijft. Cultuurrei-
zen doen jouw hart sneller kloppen, maar het 
liefst nog blijf je tijdens je vakantie voor lange-
re duur in één regio, zodat je daar kunt mee-
helpen in de lokale gaarkeuken, een workshop 
kan volgen of schildpaddenbaby’s de over-
steek helpt maken vanaf hun geboortestrand 
naar de zee.   
Sterke punten: je toont oprechte interesse, je 
draagt je steentje bij aan een betere wereld en 
je hebt doorzettingsvermogen. 
Zwakke punten: je bent een streber, je kijkt 
neer op ‘oppervlakkige’ types en je bent te 
idealistisch.   

➜ Vakantietip: Tijdelijke projecten in het 
buitenland (www.globalvolunteers.org) of 
eco-kamperen in Azië. 

Uitslag Grote Vakantietest
Heb je de test helemaal ingevuld? Mooi. Bereken van welke 
letter je de meeste antwoorden hebt, en lees hieronder welk 
vakantietype jij bent en hoe jouw ideale vakantie eruitziet. 
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Backpacker versus Flashpacker
Met de rugzak de wijde wereld in, is het mooiste wat er is. Je komt op plekken waar de massatoerist 
niet komt. En dat het niet altijd comfortabel en schoon is, dat hoort erbij: dat is backpacken. Maar 
‘rugzakkend’ de wereld door is niet meer alleen voor jeugdige armoedzaaiers op zoek naar zichzelf. 
Niet alle 25-plussers verruilen hun rugzakvakantie voor een all-inclusive reis naar beschaafde oorden, 
maar blijven het avontuur opzoeken. Wel mag het allemaal wat royaler, want het budget is ruimer en 
de tijd korter. Zo wordt de Backpacker een Flashpacker. 
Ga aan de slag met deze aankleedpoppen: welke attributen horen bij de Backpacker en welke bij 
de Flashpacker?

28 juni 2012 | 12VAKANTIEDOEBOEK
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Het park is al lang niet meer die plek waar je 
alleen komt om de hond uit te laten en de eend-
jes te voeren. In het park ontmoet je vrienden, 
luister je naar muziek, doe je mee aan skate bat-
tles of drink je een café latte achter je iPad. EM 
zette de acht leukste Rotterdamse stadsparken 
op een rijtje. De ideale locaties voor warme - en 
minder warme - zomerdagen.
Tekst en fotografie Sanne van der Most

Het is zomer: 
we gaan naar 
het park!
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Het Park (bij de Euromast)
Martijn Balm (25, filosofie)

“Mijn ideale park is groot en ruim. Er staan hoge 
bomen en er is veel gras om op te zitten. En er is 
altijd iets te zien. Ik ben zelf nogal druk in mijn 
hoofd. Als er dan niks om me heen gebeurt, verveel 
ik me dood. Een park in de stad moet leven, net als 
de stad zelf. Hier zie je altijd wel kinderen spelen, 
mensen voetballen of trommelen. Het is nooit saai. 
Ik vang ook een heleboel leuke gesprekken op. 
Gewoon liggen en luisteren. Dan hoor je de leukste 
dingen. Er komen hier ook veel buitenlandse 
studenten. Dat vind ik heel erg leuk. Ik kom hier 
vaak met mijn huisgenoot, maar ook met mensen 
van buiten Rotterdam. Dan gaan we niet een uurtje 
ofzo, maar echt de hele dag. In plaats van het 
strand, want daar hou ik niet zo van. We nemen dan 
lekker wat biertjes mee. Soms ga ik alleen. Dan 
neem ik altijd mijn laptop mee om toneelstukken te 
schrijven; dat doe ik naast mijn studie.”

Locatie: Westzeedijk tegenover Erasmus MC

Kralingse Plas
Elise Swinkels en Elise Adriaanse (20 en 22, IBA en BA)

Elise Adriaanse: “De Kralingse Plas vind ik een van de mooiste plekjes 
in Rotterdam. Het heeft alles waar een park aan moet voldoen. Goede 
sfeer, lekker relaxed en niet zo druk als in andere grote parken. En toch 
kom ik hier altijd wel bekenden tegen. Als ik niet-Rotterdammers de 
stad laat zien, ga ik ook altijd even hiernaartoe. ‘Goh, ik wist niet dat 
dit óók Rotterdam was’, zeggen ze dan. Het is echt wel een plekje dat je 
moet kennen.”
Elise Swinkels: “Wat ik heel fijn vind aan de Plas, is dat het er zo lekker  
rustig kan zijn. Soms ben ik de enige op het hele grasveld. Heerlijk is 
dat, want ik kom hier echt voor de ontspanning. Toeristen zal je hier ook 
zeker niet aantreffen. Die kennen dit helemaal niet. Die gaan veel eerder 
naar die grote parken met al die festivals. Ook leuk, maar toch weer heel 
anders. Soms probeer ik hier te studeren maar dat werkt niet zo goed. Ik 
ben dan toch te snel afgeleid door dingen die om me heen gebeuren.” 

Locatie: Kralingseweg 120
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Roel Langerakpark
Ook leuk voor niet-sportievelingen

Wist je dat het Roel Langerakpark achter Diergaarde Blijdorp, een van de twee Ne-
derlandse parken is waar je kunt discgolfen? Wie niet weet wat dat is, moet zelf maar 
eens gaan kijken. Overal in het park staan metalen mandjes opgesteld - achttien in 
totaal - waar de deelnemers hun frisbee in moeten gooien, of in elk geval moeten pro-
beren zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Een soort golfen maar dan anders. 
Hoewel dit park dus vooral gericht is op sportievelingen - er is ook een grote atletiek-
baan - is het zeker ook de moeite waard voor mensen die gewoon lekker willen re-
laxen op een kleedje in de zon. Het ruim achttien hectare tellende park heeft een 
enorme lap heerlijk groen gras, dus hier is altijd wel een plekje te vinden. Geweldig 
voor kinderen is de Speeldernis, een wilde natuurspeeltuin aan de rand van het park 
waar je nog echt lekker ouderwets kunt hutten bouwen en dammetjes maken. 

Locatie: Roel Langerakweg 25

Eiland van Brienenoord
Woeste wildernis aan de Maas

Wat is dat toch voor een wild stuk natuurlandschap dat je aan je voorbij ziet trekken als je over de Brienen-
oordbrug rijdt? Dat is het Eiland van Brienenoord. Een prachtig woest natuurgebied vol grote bomen, gras-
vlakten en grote en kleine poeltjes. De natuur kan hier echt zijn vrije gang gaan. Dat zie je ook aan de meters 
hoge brandnetels en ander onkruid dat er groeit. Je moet dus wel even uitkijken waar je loopt en zeker geen 
slippers aan doen. Wild en romantisch is het hier. Omdat het eiland van Brienenoord landschappelijk zo ge-
varieerd is, leven er een heleboel soorten vogels, planten en vlinders. Met een beetje geluk loop je zelfs een 
paar Schotse Hooglanders tegen het lijf, want die wonen hier ook- zo getuigen de wildroosters bij de in- en 
uitgang. Zij houden het gebied open en toegankelijk. Die in- en uitgang is trouwens best lastig te vinden. Je 
moet het echt even weten. Via het Hoendiep, een heel goed verscholen zijstraatje van de parallelweg van de 
Stadionweg, kom je bij een ophaalbrug terecht, die naar het eiland leidt. Een prachtig verborgen plekje dus. 

Locatie: Te bereiken via het bruggetje aan het eind van het Hoendiep
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Wijkpark het Oude Westen 
Het Bryant Park van Rotterdam 

Wie ooit in New York is geweest, weet dat ze daar de geweldige stadspar-
ken hebben. Daar hebben ze het pas echt begrepen. Groene oases midden 
tussen de wolkenkrabbers, waar kantoormensen van hun sushi genieten 
terwijl ze hun mail checken op de iPad. Wijkpark het Oude Westen geeft 
een beetje dat zelfde gevoel, maar dan in het klein. Zeker nu het steeds 
meer junkvrij wordt gemaakt. Hoewel het van oudsher echt een park van 
de bewoners is en je er nog steeds veel Marokkaanse moeders met klein-
tjes, en oudjes uit het nabijgelegen Chinese zorgcentrum treft, weten ook 
steeds meer studenten het park te vinden. Ja, dat wordt nog eens wat. 

Locatie: Het groene gebied tussen de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnen-
weg, ter hoogte van de Gouvernestraat. 

Prinsenpark
Stefan Zigt (20, economie en rechten)

“Ik woon nog bij mijn ouders in Prinsenland. Het Prinsenpark ligt tussen 
Prinsenland en Kralingen en is daarmee het ideale park om naartoe te gaan. Het 
is lekker rustig. Heerlijk, want ik kom hier om te ontspannen. Daar is een park 
ook voor, toch? Het Prinsenpark ligt midden in een gewone woonbuurt, dus het is 
geen studentenpark zoals het Kralingse Bos. Maar dat vind ik helemaal niet erg. 
Ik laat er de hond uit, ik kom er om te skaten, maar ik zit hier ook regelmatig met 
mijn studieboeken. Dan ben ik de enige student en trek ik veel bekijks. Mensen 
komen echt vragen wat ik aan het doen ben. Heel grappig. Mijn hond Spike vindt 
het hier ook geweldig. Ik laat hem altijd lekker rennen. Tot grote ergernis van mijn 
ouders, want hij springt vaak in de sloot en komt dan helemaal doorweekt thuis. 
Soms rent-ie ook als een wilde achter de vogels aan. Tot vorig jaar had je hier 
altijd de Wednesday Night Skate. Hartstikke leuk was dat. Echt dé ideale plek om 
te skaten: lekker veel asfalt en veel goede paden.” 

Locatie: Zeelenbergsingel
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Doe eens iets wat 
gedaan kan worden
Zoals het televisieprogramma De Nachtzoen illu-
streert, is het een lichtjes pathetische, maar daarom 
ook juist ontroerende gewoonte om elkaar een ge-
dachte mee te geven voor de nacht. Nu gaan wij, of 
althans het leeuwendeel van onze universitaire ge-
meenschap, binnenkort dé grote vakantie in. Dat is 
ook een soort nacht waarin wij een academisch zo-
merslaapje houden. Helaas zal de extra-academische 
werkelijkheid het naar alle waarschijnlijkheid niet 
rustiger aan doen; sociaal, economisch, politiek, hu-
manitair, enzovoort belooft het weer een hete zomer 
te worden.
En daarom wil ook ik u, waarde lezer, ‘iets’ meegeven 
voor ‘onze’ nacht. Ik ga volstaan met een flink citaat: 
een hele lange zin waarin een van mijn favoriete filo-
sofen ons eerst helemaal inwikkelt met pessimisme 
over ‘ the human predicament’ - onze kwetsbaarheid, 
- om op het einde toch, op een uiterst omzichtige 
manier, een sprankeltje hoop uit te spreken. Lees het 
als een appèl om minstens iets te doen wat gedaan 
kan worden, niet om de wereld te redden - dat zou 
potsierlijk en onvergeeflijk naïef zijn - maar om haar 
in de ranking der mogelijke werelden niet op de aller-
laatste plaats - als allerslechtste - te laten eindigen.
Het citaat is van Sir Geoffrey James Warnock (1923-
1995) uit The Object of Morality (1971), wat we gerust 
kunnen beschouwen als Warnocks filosofisch testa-
ment, omdat het gepubliceerd werd kort voordat Sir 
Geoffrey aan de universiteit van Oxford administra-
tieve topfuncties ging vervullen (naar eigen zeggen 
’an intellectually terminal condition’). Omdat geen 
enkele vertaling recht kan doen aan Warnocks Engels,  
leg ik u het citaat voor in de oorspronkelijke taal: 

It seems reasonable, and in the present context is 
highly relevant, to say, without necessarily going 
quite so far as Hobbes did, that the human predica-
ment is inherently such that things are liable to go 
badly. This seems to be inherently so, but not com-
pletely hopelessly so; that is, there are circumstan-
ces, not in the least likely to change significantly or 
to be changed by our own efforts, which cannot but 
tend to make things go badly, but also something 
at least can be done, many different things in fact, 
to make them go at least somewhat better than 
they would do, if no such things were done at all.

Alsjeblief, alleen filosofen van het formaat van 
Warnock kunnen tegelijk zoveel en zo weinig zeggen. 
Geniet van de vakantie! En doe iets wat gedaan kan 
worden! Veel verschillende dingen eigenlijk … 

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie en zit na-
mens de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad

TIM DE MEY 

Park achter het Shell Station
Ingrid de Vries (docent duurzaamheid RSM)

“Dit is een plekje dat volgens mij bijna niemand kent. Zo 
heerlijk aan de Maas, het kloppende hart van Rotterdam. 
Geweldig om hier te zitten. En zo dicht bij de universiteit. Ik 
loop mijn kamer uit en een paar minuten later zit ik hier. 
Het ideale groene alternatief zolang de EUR nog één grote 
bouwplaats is en er continu wordt geheid. Perfect voor een 
werkoverleg of een brainstormsessie met studenten. Dat 
zou ik eigenlijk veel vaker moeten doen, bij gebrek aan 
groene ruimte en rust op de campus. Een collega van mij 
doet dat ook regelmatig. Lekker even weg van de 
universiteit de buitenlucht in. Maar het is ook de ideale 
plek voor een goed feestje. Ik heb hier een paar hele leuke 
verjaardagen gevierd. Het is weer eens iets anders dan het 
Euromastpark. En je weet zeker dat je de enige bent. 
Eigenlijk is het gek; dit park ligt direct aan de drukke 
Maasboulevard en grenst zowat aan de snelweg, maar toch 
is het dé perfect plek. Hoge bomen, veel gras en het 
allermooiste uitzicht van Rotterdam. Wat wil je nog meer?”

Locatie: Eind van Maasboulevard achter het Shell Station  

Arboretum Trompenburg
Superromantisch en 
sfeervol 

Arborterum Trompenburg, aan de Ho-
ningerdijk in Kralingen, is exact het te-
genovergestelde van het Eiland van Brie-
nenoord. Het is een kunstmatig aange-
legde tuin uit het begin van de 19e eeuw, 
met een heleboel planten, bomen en 
struikensoorten. De een nog schitteren-
der dan de ander. En allemaal hebben ze 
een ingewikkelde Latijnse naam die je op 
het bordje ernaast kunt lezen. De vogels, 
vlinders en bijen zoemen je hier om de 
oren. De ideale plek voor een warme zo-
merdag. Leuk is ook het Theehuis waar 
ze heerlijke huisgemaakte taart serveren. 
Dé perfecte locatie voor een dames jaar-
clubuitje of om indruk te maken op een 
nieuwe geliefde. 

Locatie: Honingerdijk 86 (beneden), 
www.trompenburg.nl (kijk hier voor 
de openingstijden), toegang €6,00





geef de campus 
kleur!
Denk je ook wel eens: 
was ik nog maar 5 
jaar!? Toen het groot-
ste verdriet een ka-
potte knie en het 
grootse geluk een 
doos vol nieuwe 
kleurpotloden was… 
Met deze kleurplaat 
kun je weer even je 
innerlijke kleuter 
koesteren. Dus graaf 
je kleurpotloden op 
en geef onze kale 
campus kleur. En 
maak kans op 2 
kaartjes voor familie-
park Plaswijckpark!

Lever de kleurplaat 
voorzien van je naam 
en e-mailadres voor 20 
augustus in bij Erasmus 
Magazine, gebouw E, 
kamer ET-43, postbus 
1738, 3000 DR Rotter-
dam



02 Met je ouders
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Pa, ma    
ik ga mee!

Vakantie vieren met je ouders klinkt niet als 
de tofste invulling van de zomer. Toch gaan 

deze drie studenten met plezier mee met pa 
en ma. EM zet de voor- en nadelen op een rij.

Tekst  Lindemarie Jongste 

Fotografie Levien Willemse,  Maarten Boersema

GOEDKOOP OP VAKANTIEGOEDKOOP OP VAKANTIE

“Behalve tien dagen feesten in Albufeira met twaalf vrienden 
van de middelbare school, vlieg ik deze zomer mijn ouders 
achterna naar Curaçao. Gelukkig betalen zij, want anders had ik 
niet meegekund. Een vakantie met mijn ouders is prima, maar ik 
ga alleen mee als ze een grote reis maken. Voor drie weken naar 
de camping in Spanje, waar je op elkaars lip zit in een warme tent 
en stadjes gaat bezoeken, bedank ik. Wel is de jaarlijkse winter-
sportvakantie met het gezin vaste prik. 
Dat neemt niet weg dat ik ernaar uitkijk om een weekje met 
mijn ouders op te trekken. We zien elkaar minder sinds ik op 
kamers woon, dus dan is zo’n ‘familievakantie’ extra leuk. Een 
voordeel van een vakantie met je ouders is de rust; je wordt niet 
opgefokt, zoals wel eens gebeurt met vrienden. Ik ben dan ook 
van plan om op Curaçao helemaal niets te doen: alleen slapen en 
luieren op het strand. Dat feesten komt wel in Portugal.” 

Joost van Essen (19) 

eerstejaars economie en rechten

VAKANTIEDOEBOEK
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VOORDELEN
Zij betalen
Voor wie niet eens geld heeft voor een 
weekje aan de Belgische kust is een 
vakantie met je ouders geen gek idee; 
beter iets dan niets. En pa en ma spe-
len dat spelletje mee; ze weten best 
dat hun studerende kroost alleen 
meegaat naar dat appartement in 
Oostenrijk omdat het gratis is. Zoon- 
en dochterlief besteden hun geld – 
zuurverdiend of geleend van de DUO 
– eigenlijk liever aan een zuipvakan-
tie in een fantasieloos Zuid-Europees 
oord met duizenden gelijkgestemden. 
Dus ouders die gezellig met het gezin 
weg willen, moeten dokken. Want het 
zou zomaar de laatste keer kunnen 
zijn. 

Het is gezellig
Tijdens de puberale fase is het moei-
lijk voor te stellen dat je je ouders 
ooit gaat waarderen. Nu je op jezelf 
woont zie je opeens wat voor aardige 
mensen het zijn, waar je je niet voor 
hoeft te schamen. En als je het goed 
met hen kunt vinden, waarom zou je 
dan niet lekker wat quality time met 
je ouwelui doorbrengen? Bovendien, 
als je wat langer bij elkaar bent, kan 
er zomaar een goed gesprek ontstaan, 
waarin zelfs je kleine broertje zijn 
verrassende kijk op de wereld loslaat 
– tja, ook die wordt volwassen. 

Het is makkelijk
Geen zin om uren te zoeken naar de 
mooiste, gezelligste en goedkoopste 
vakantiebestemming? Laat het je ou-
ders lekker uitzoeken! Terwijl zij alles 
voorbereiden, hoef jij alleen maar je 
koffer vol te gooien met je paspoort, 
slippers en zonnebrandcrème. Ook 
op de plaats van bestemming kun je 
lekker achteroverleunen en je ouders 
de dagen laten indelen en boodschap-
pen laten doen. Gewoon lekker terug-
vallen in oude patronen. Kortom, als 
je het geen punt vindt om alles uit 
handen te geven, of als je gewoon een 
luie donder bent, is een vakantie met 
ma als reisleidster en pa als chauf-
feur prima. 

Nieuwe bestemming
Zit je op zwart zaad, maar neem je 
graag eens een kijkje aan de andere 
kant van de wereld? Probeer je ou-
ders dan zo te bespelen dat ze die reis 
naar Nepal, Costa Rica of Peru nu 
boeken en jou meenemen. Het is mis-
schien een beetje sluw, maar je ou-
ders hoeven echt geen 25 jaar ge-
trouwd te zijn om zoiets te onderne-
men. Ook 16, 19 of 33 jaar samenzijn 
is een prestatie die uitbundig gevierd 
mag worden met een grote reis. Met 
het complete gezin welteverstaan. 

“In Chersonissos of Lloret de Mar hele dagen op het strand liggen 
en ’s nachts feesten is niets voor mij. Liever ga ik drie weken 
kamperen in Tsjechië en Oostenrijk met mijn ouders, zusje en 
vriend. Dat vind ik helemaal niet gek. Integendeel, het is gezellig 
en ik kan goed met mijn ouders opschieten. Sinds ik op kamers 
woon in Rotterdam ga ik ongeveer eens per maand een weekend 
naar huis in Amersfoort. Op vakantie is het daarom fijn om veel 
tijd met elkaar door te brengen; zo’n weekend vliegt altijd 
voorbij. Bovendien houden mijn ouders en ik allebei van kunst en 
cultuur en is het juist leuk om met hen op pad te gaan naar 
stadjes en musea. 
De auto is een voordeel van op vakantie gaan met je ouders, je 
kunt makkelijk overal naartoe rijden. Het openbaar vervoer is 
niet in alle landen goed geregeld. Dat merkte ik vorig jaar toen ik 
samen met een vriendin drie weken in een hostel in Albanië 
werkte. Om daar een uitstapje te maken was niet zo eenvoudig.” 

Marieke Wijma (21) 

derdejaars psychologie
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Nadelen
Weinig vrijheid
Hoe vrij je ouders je ook laten op va-
kantie, je schikt je uit beleefdheid 
toch naar hun ritme. Het wordt je 
niet in dank afgenomen als je ’s 
nachts leeft en tot ver in de middag je 
roes uitslaapt. Hoe heerlijk is het dus 
als je zonder hen vakantie viert! Nie-
mand die erover zeurt dat je te weinig 
kiwi’s eet, dat je de zonnige dag ver-
gooit door te lang in bed te brakken, 
of dat je teveel mojito’s drinkt. En 
ook belangrijk: zonder ouders smok-
kel je net wat makkelijker die lekkere 
Italiaan of Franse schone je tent, dan 
wel appartement binnen. Beetje con-
fronterend om je scharrel de volgende 
ochtend meteen voor te stellen aan pa 
en ma. Zelfstandig op vakantie is dus 
het toppunt van vrijheid, al is het 
soms te hopen dat vrienden je met 
enige ‘ouderlijke bezorgdheid’ in de 
gaten houden. 

Vervelend zusje
Eens een vervelend zusje, altijd een 
vervelend zusje! Als de reis tien jaar 
geleden met ruzie achter in de auto 
begon, dikke kans dat jullie elkaar 
nog steeds niet kunnen luchten of 
zien als je een paar weken op elkaars 
lip zit. Probeer niet teveel op elkaar 
te letten om het gezellig te houden, 
daar doe je je ouders een groot plezier 
mee. 

Moederskindje
Waarom gaat een twintiger nog met 
z’n ouders mee naar de camping? Ben 
je een moederskindje, of heb je geen 
vrienden? Misschien komt het een 
tikkie suf over als je elke avond sa-
men met je moeder de afwas doet om 
daarna een spelletje Yahtzee te spe-
len. Nieuwe mensen ontmoeten gaat 
een stuk makkelijker als je ergens 
met een vriend of vriendin bent, ou-
ders vormen dan toch – met alle res-
pect – een drempel. 

Ontdek
De tijd dat je lekker meehobbelde 
met je ouders naar de Noorse fjorden 
of het Italiaanse Gardameer is ge-
weest. Als jongvolwassene moet je 
zelf de wereld gaan ontdekken: pak 
de trein of ga liften en zie waar je uit-
komt. Niets is zo tof als helemaal in 
je eentje de hoogste bergen, mooiste 
stranden en leukste restaurantjes te 
ontdekken.  

“Elk jaar gaan we in de zomer met het hele gezin naar Marokko 
om mijn oma en andere familie te bezoeken. Ik kijk er altijd erg 
naar uit, want dat hechte familiegevoel is een van de belangrijk-
ste dingen in het leven. In Marokko trek ik veel op met mijn 
vader; we zijn dan als vrienden. Behalve de ‘verplichte’ familie-
aangelegenheden, zoals het vieren van een bruiloft, maken we 
ook uitstapjes en gaan we naar het strand. De reis van 2458 
kilometer naar Dar el Kebdani in het noorden doen we echt op 
z’n Marokkaans: met z’n achten in één auto. 
Dit jaar maken we die reis niet, omdat mijn oma dit voorjaar al 
bij ons is geweest. Bovendien begint op 20 juli de Ramadan en 
dat is nog zwaarder in een land waar het zomers 40 graden is. 
Het is jammer om niet te gaan, maar daardoor kan ik wel veel 
werken bij de broodafdeling van Albert Heijn. Ik wil geld sparen 
voor de master Maritime Economics & Logistics, waarvoor ik 
aankomend studiejaar de premaster ga doen. Toch gaat het 
kriebelen zodra ik denk aan een vakantie naar Marokko, daar ben 
ik altijd voor in.”

Mohamed el Koubai (21) 

derdejaars bedrijfskunde
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Zoek de 10 verschillen
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Voor de bestemmingen waar de medische of hygiënische situatie minder goed 
is, zoals Egypte of Thailand, worden zeker bij een wat langer verblijf ook de 
hepatitis B-vaccinatie en buiktyfuspillen aangeraden. 

Tropenkolder  Van de meeste infectieziekten word je behoorlijk 
ziek, maar als goede zorg en medicijnen voorhanden zijn, zijn ze niet dodelijk. 
In 2007 en 2008 overleden 235 Nederlanders reizigers in het buitenland, vol-
gens een onderzoek van de Travel Clinic dat vorig jaar gepubliceerd werd (zie 
kader). Maar meer reizigers overlijden aan hart- en vaatziekten of aan fatale 
ongelukken dan aan exotische aandoeningen. 
Andere doodsoorzaken onder reizigers zijn kanker en dood door psychische 
klachten, onder meer zelfmoord. Overbosch: “Tropenkolder komt nog steeds 
voor. Voor mensen die in Nederland nog net in balans zijn, kan de druk van 
alle risico’s in de tropen zoals ziektes en criminaliteit, samen met de hitte, te-
veel worden.” 

Uitnodigende landen  Moeten we ons reisplezier nu laten be-
derven en thuisblijven, of ten minste binnen Europa? Overbosch vindt van 
niet. Resoluut: “Nee hoor, de tropen zijn prachtig en heel uitnodigend. Reizen 
is een gecalculeerd risico. Je moet gewoon de risico’s beperken.” 
Maar je kunt je niet tegen alles inenten. De tropendokter gaat zelf natuurlijk 
altijd netjes voorbereid op pad. Maar ook hij liep in Congo eens heel erge 
voedselvergiftiging op na het eten van een broodje, en na een reis naar Benin 
ging zijn huid opeens loslaten: een ernstige allergische reactie op de malaria-
pillen. Gelukkig bestonden er medicijnen tegen.

Bij thuiskomst van een geweldige reis naar een 
prachtig exotisch oord heb je opeens verschrikke-
lijk jeukende zweren op je voet. Hè, beweegt er 
nou wat onder mijn huid?! Zonder voorzorgs-
maatregelen is de kans om iets akeligs op te 
lopen in de tropen, of zelfs in Europa, vrij groot. 
Maar niet alles is te voorkomen. Kunnen we maar 
beter thuis blijven? 
Tekst Thessa Lageman

Ik kom thuis en breng mee… 

ENGE BEESTJES!

A
an de muur van het kantoor van tropendokter David Overbosch 
(1947) hangt een groot masker uit Nieuw-Guinea, op tafel staan 
houten beeldjes uit Congo. De directeur van de Travel Clinic is 
net terug uit Tanzania, waar hij een Nederlands bouwbedrijf ad-
viseerde hoe ze hun werknemers gezond kunnen houden. Met ple-

zier brengt hij zo’n drie maanden per jaar in de tropen door voor dit soort op-
drachten. Glimlachend: “De wereld is fantastisch. Daarom ben ik ook tropen-
dokter geworden. Maar je moet wel voorzorgsmaatregelen nemen.”

Onvoorbereid  De Travel Clinic, onderdeel van het Havenzieken-
huis dat weer een dochter van het Erasmus MC is, vaccineert jaarlijks zo’n 
25.000 mensen. Toch loopt het zo vlak voor de zomervakantie geen storm in 
het pand aan het Haringvliet. Door de crisis gaan mensen minder vaak en 
minder ver op vakantie, maar zo’n 40 procent van de reizigers vertrekt über-
haupt zonder inentingen. 
Van de 1,8 miljoen Nederlandse reizigers gaat ongeveer één miljoen jaarlijks 
naar een risicogebied, en daarvan stappen dus rond de 400.000 mensen onge-
vaccineerd het vliegtuig in. 
Een beetje kortzichtig volgens David Overbosch, hoewel hij begrijpt dat de 
prijs van alle inentingen vies tegen kan vallen als je met drie kinderen op va-
kantie gaat. “Ja, soms is de reis goedkoper dan de vaccinaties.”

Vijfsterren  Reizigersdiarree, luchtwegproblemen, infectieziekten en 
huidontstekingen komen het meeste voor onder vakantiegangers. Naast de 
standaardvaccinatie tegen DTP (difterie, tetanus, polio) wordt hepatitis A 
voor de meeste vakantiebestemmingen aangeraden. Overbosch: “Ook in een 
vijfsterrenhotel in landen als Turkije en Kroatië kun je dat oplopen. Bijvoor-
beeld als de kok besmet is maar het nog niet weet vanwege de incubatietijd 
van een paar weken.” 

Doodsoorzaken Nederlandse reizigers 
in het buitenland

Bron: ‘East and West, Home is Best? A Questionnaire-Based Survey on Mortality of Dutch Travelers 
Abroad’ in Journal of Travel Medicine, 2011. De cijfers zijn van 2007 en 2008 (de meest recente informatie).

Hart- en 
vaatziek-
ten: 55,7 %

Ongeluk-
ken: 14 %

Infecties: 
6,8% 

Andere 
oorzaken: 
23,4 %
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Myiasis/ huidmadenziekte
Wat?		Vliegenlarven	die	onder	de	
huid	worden	gelegd	en	tot	een	
steenpuist	uitgroeien.
Waar? 	Via	drogend	wasgoed	in	
Afrika	en	Azië.
Ziekteverschijnselen?	Pijnlijk	en	
vervelend	gevoel.
Voorkomen? De	was	strijken,	dan	
gaan	de	vliegeneitjes	dood.
Genezen? De	ademhalingsorga-
nen	van	de	larven,	die	op	zwarte	
oogjes	lijken,	zitten	vlak	onder	de	
huid;	als	je	daar	vet	op	smeert,	stikt	
de	larve	en	komt	naar	buiten.	
Overbosch:	“Je	voelt	het	bewegen,	
dat	vinden	mensen	doodeng,	maar	
onze	coassistenten	vinden	het	leuk	
om	te	behandelen.”

Früh Sommer Meningo 
Encephalitis 
Wat?	Infectie	door	een	tekenbeet.	
Waar?	Midden	en	Oost-Europa,	
Rusland.	Overbosch:	“Ook	de	
voetbalsupporters	in	Polen	en	
Oekraïne	kunnen	gevaar	lopen	
omdat	ze	vaak	in	bosrijke	omgevin-
gen	kamperen.”
Ziekteverschijnselen?	
Van	griep	tot	ernstige	hersenbe-
schadiging.

Voorkomen?	Vaccinatie/	bedekkende	
kleding	en	schoenen	dragen,	
insectenwerend	middel	met	DEET	
gebruiken.
Genezen?	Nee.	

Dengue/ knokkelkoorts
Wat? Virusziekte	door	muggen	
overgedragen;	er	is	een	ernstige	en	
minder	ernstige	variant.
Waar?	Komt	de	laatste	tijd	veel	
voor	in	Afrika,	Azië,	Zuid-Amerika.
Ziekteverschijnselen?	Hoge	
koorts,	ernstige	hoofdpijn,	spier-	en	
gewrichtspijnen,	rode	huiduitslag,	
misselijkheid.
Voorkomen?	Bedekkende	kleding	
en	schoenen	dragen,	DEET	overdag	
gebruiken	en	onder	een	geïmpreg-
neerd	muskietennet	slapen.	
Genezen?	Geen	medicijnen.	Bij	de	
ernstige	vorm	is	behandeling	op	een	
intensive	care	noodzakelijk.	

Bilharzia/ schistosomiasis
Wat?	Parasitaire	wormen	in	de	
bloedvaten.
Waar?	Stilstaand	zoet	water	in	de	
tropen.
Ziekteverschijnselen?	Koorts,	
rillingen,	hoest,	diarree;	aantasting	
ingewanden	indien	onbehandeld.

Voorkomen? Niet	zwemmen/	
pootjebaden	in	onveilig	water.
Genezen?	Medicijnen.

Creeping eruption/ larva 
cutanea migrans
Wat?	Wormen	die	onder	je	huid	
kruipen.
Waar?	Alle	tropische	gebieden,	
vaak	via	nat	zand,	bijvoorbeeld	als	je	
op	het	strand	ligt/	loopt	gaan	de	
larven	door	de	huid	heen.
Ziekteverschijnselen?	Intense	
jeuk,	ontstekingen.	
Voorkomen?	Niet	op	nat	zand	
liggen	of	met	blote	voeten	lopen.
Genezen?	Medicijnen.	Overbosch:	
“Het	is	niet	gevaarlijk,	maar	mensen	
vinden	het	griezelig.”

Afrikaanse tekenkoorts
Wat?	Besmetting	met	bacterie	door	
tekenbeet.	
Waar? Afrika,	rondom	de	Middel-
landse	Zee.
Ziekteverschijnselen?	Koorts,	
hevige	hoofdpijn,	een	zwarte	plek	
waar	de	teek	gebeten	heeft.
Voorkomen?	Bedekkende	kleding	
en	schoenen	dragen,	DEET	gebrui-
ken.	
Genezen?	Binnen	een	dag	beter	
met	een	specifiek	antibioticum,	als	
de	huisarts	de	juiste	diagnose	stelt.

Strongyloides
Wat?	Via	besmette	grond	dringen	
larven	de	huid	binnen	en	komen	
uiteindelijk	in	de	darm.

Waar?	Subtropische	en	tropische	
gebieden.
Ziekteverschijnselen?	Kunnen	zich	
pas	na	jaren	openbaren:	allergische	
reacties	van	de	huid/longen,	hoest	
en	jeuk,	buikpijn,	diarree.
Voorkomen?	Bedekkende	kleding	
en	schoenen	dragen.
Genezen? Middelen	tegen	
parasitaire	wormen;	kan	soms	
dodelijk	zijn	indien	onbehandeld.	

Afrikaanse slaapziekte
Wat? Overgebracht	door	de	
tseetseevlieg.
Waar?	Afrika.
Ziekteverschijnselen?	Koorts,	
hoofdpijn	en	hersenbeschadiging.
Voorkomen? 	Bedekkende	
kleding	en	schoenen	dragen,	DEET	
en	klamboe	gebruiken,	niet	in	open	
voertuigen	rijden.
Genezen?	Ja.	Zonder	(dure	en	
gevaarlijke)	behandeling	dodelijk.

Gele koorts 
Wat? Virusziekte	door	muggen	
overgedragen.
Waar? Azië,	Afrika.
Ziekteverschijnselen?	Koorts,	
geelzucht	en	bloedingen.	
Voorkomen?	Vaccinatie,	10	jaar	
geldig,	in	sommige	landen	verplicht.	
Genezen?	Medicijnen,	maar	dan	
nog	ligt	de	mortaliteit	rond	de	50	
procent.	Bijzonder	gevaarlijk	dus.

Behalve de bekende malaria worden nog veel 
meer infectieziekten overgedragen door mug-
gen, maar ook door wormen, parasieten, vlooien 
of teken. Een aantal veelvoorkomende van dit 
soort ziekten op een rijtje.

VAKANTIEDOEBOEK



Bedrijfsleven en beroepsonderwijs 

vormen de stichting Samenwerking 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

(SBB). Samen werken ze aan thema’s 

als kwalificatiestructuur, examens, 

beroepspraktijkvorming en oplei-

dingsaanbod. Daarmee optimaliseert 

SBB de aansluiting van onderwijs op 

de arbeidsmarkt. Met als doel:  

voldoende en deskundige vakmensen. 

SBB-bureau biedt een inspirerende 

werkomgeving met mogelijkheden 

voor persoonlijke ontwikkeling. 

Werken bij SBB bureau betekent 

investeren in je toekomst. Analy-

tische en verbindende vermogens 

zijn belangrijke competenties voor 

onze collegiale netwerkorganisatie.

De Toetsingskamer maakt onderdeel 

uit van SBB, maar heeft voor wat 

betreft het toetsen een eigen, 

onafhankelijke taak. Onafhankelijke 

toetsing is noodzakelijk om de kwa-

liteit van de kwalificatiestructuur 

te borgen en te garanderen dat deze 

voldoen aan de wettelijke kaders.

www.s–bb.nl

Jij
•	 beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau 
•	 bent een kritische student in de eindfase van 

je studie
•	 hebt gevoel voor taal en aandacht voor details
•	 bent analytisch en punctueel 
•	 gaat planmatig te werk en bent een teamplayer

Wij
•	 werken intensief samen met de ontwikkelaars 

van de kenniscentra
•	 bieden een informele werksfeer binnen een 

klein team
•	 bieden een passende beloning

De baan
Als toetser controleer je of de door de kennis-
centra aangeleverde kwalificatiedossiers vol-
doen aan alle kwaliteitseisen. De resultaten leg 
je vast in een beoordelingsformulier. Samen met 

je collega’s bespreek je de toetsresultaten.Het 
is een pre als je bekend bent met het middelbaar 
beroepsonderwijs.

Informatie
Heb je interesse in deze functie maar wil je eerst 
meer weten? Neem dan contact op met Francien 
Batenburg (toetser). Francien kun je bereiken via 
toetsingskamer@s-bb.nl of 079 329 40 41.

Enthousiast?
De Toetsingskamer werkt mee aan een trans-
parante en hoogwaardige kwalificatiestructuur. 
Wil en  kun jij daaraan bijdragen? Overtuig  
ons en mail voor 9 juli 2012 een goed onder-
bouwde motivatie voorzien van je CV naar 
vacatures@s-bb.nl o.v.v. sollicitatie toetsing. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen  

wij niet op prijs.

SBB zoekt voor de afdeling Toetsingskamer op korte termijn voor een periode van 6 maanden:

Enthousiaste toetsers m/v 
(2-3 dagen per week, voor de periode augustus 2012 t/m januari 2013)

die kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs gaan beoordelen.

VERKEERS- & THEORIESCHOOL 

“LEVEL”
VEILIG, VERTROUWD & VERANTWOORD

SUPER ACTIE 
10 RIJLESSEN + EXAMEN

   € 375,-*
+

10 THEORIELESSEN 

GRATIS
Telefoon: 010-2234736 

E-mail: info@verkeersschoollevel.nl

WWW.VERKEERSSCHOOLLEVEL.NL
*vraag naar de actievoorwaarden.

Ben jij die analytische en commerciële 
WO-student met online affiniteit?
Online marketingbureau 
Expand Online 
zoekt stagiaires voor een periode van 5-6 
maanden. Veel leren in een leuk team met 
stagevergoeding! 
Meer informatie www.expandonline.nl. 
Direct solliciteren via hr@expandonline.nl

Het Rotterdams Jonge Mannenkoor 

DE COOLSINGERS 
is op zoek naar enthousiaste zangers
om ons koor te versterken. 
Houd je van zingen en bier? 
Ga dan naar www.decoolsingers.nl 
voor meer informatie.

Internetuitgeverij Qasa.nl 
zoekt studenten die willen bijverdienen. 
Goede Nederlandse schrijfvaardigheid, 
computervaardigheden en nauwkeurig-
heid zijn vereist. Flexibele tijdsindeling 1 
tot 4 dagen per week en goede betaling. 
Ons kantoor is in Krimpen a/d IJssel.
Voor info bel 0180-591521.

Verkeersschool 

AVAnti
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448

e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl

Directie Chauffeur
Student gevraagd, wonend in omgeving 
Utrecht/Bosch en Duin, studerend in 
Rotterdam, voor chauffeurswerkzaamheden 
van Bosch en Duin naar R’dam Brainpark v.v. 
op werkdagen, in overleg.
Meer info: Daphne Huntink
Workships Group B.V., 010-4530377

Student gevraagd, 
wonend in omgeving 

Utrecht/Bosch en Duin, studerend in 
Rotterdam, voor chauffeurswerkzaamheden 
van Bosch en Duin naar R’dam Brainpark v.v. 
op werkdagen, in overleg.
Meer info: Daphne Huntink
Workships Group B.V., 010-4530377

Directie 
Chauffeur

Een kilo vlees is een kilo dier, geen stuntartikel

Koop geen 
KiloKnaller!

www.wakkerdier.nl
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CONNECT THE DOTS
Achter deze wirwar van getallen 
gaat een belangrijk man schuil. 
Een bestuurder van de Erasmus 
Universiteit die afgelopen colle-
gejaar zijn onderwijsvisie opleg-
de aan de universiteit. Dankzij 
hem moeten (bijna) alle eerste-
jaars volgend jaar al hun studie-
punten in één keer halen. Als 
het aan hem ligt, gaan studen-
ten  doen waar ze voor betaald 
krijgen: studeren! Pak je pen, 
volg de getallen en ontdek daar-
mee wie dit is. (Oplossing op 
www.erasmusmagazine.nl)
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Bij het zien van oude vakantiefoto´s denk je weer 
terug aan die bijzondere ontmoeting of de prachtige 
natuur. De redactie vroeg studenten, decanen en 
personeel van de Erasmus Universiteit naar hun 
mooiste vakantiefoto´s en verhalen.      tekst Céline Maessen

   De mooiste vakantiefoto

Huib Pols, decaan Erasmus MC
“Mijn zoons hadden in hun jeugd 
samen met een garagehouder, die ik 
nog kende uit mijn studententijd, een 
oude 2CV4 opgeknapt. In die tijd reed ik 
altijd in tweedehands lelijke eendjes 
die ik bij hem kocht. Een aantal jaren 
was het ons tweede autootje, maar 
toen onze zonen studeerden en mijn 
vrouw en ik naar het centrum van 
Rotterdam verhuisden, is de auto 
overgenomen door vrienden die een 
tweede huis in Frankrijk hadden. Wij 
vonden het toen wel een goed plan dat 
hij terugkeerde naar zijn geboorte-
grond. Toen zij na een aantal jaren 
de auto niet meer gebruikten, ging het 
toch bij ons weer kriebelen. De auto 
had een emotionele waarde voor ons 
en we besloten hem terug te kopen. 
Omdat de auto intussen te lang had 
stilgestaan, kon er niet meer mee 
gereden worden. We hebben toen een 
vrachtauto gehuurd en 
hem in Zuid Frankrijk opgehaald. De 
foto is gemaakt op een terras in 
Saint-Rémy-de-Provence direct nadat 
we de auto op de vrachtauto hadden 
gezet. We vieren dus ons herwonnen 
bezit. Later heeft mijn oudste zoon de 
auto overgenomen, en toen hij in 2010 
trouwde was de eend zijn trouwauto.”
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Lindsey Boog, schakelstudent bestuurskunde
“Het was nooit mijn droom om een keer te 
skydiven, maar Queenstown in Nieuw-Zeeland 
is The Adventure Capital of the World, dus daar 
moet je iets spannends doen. Bungeejumpen 
vond ik voor watjes, dus het werd skydiven. Op 
het moment dat ze op 12.000 ft (ruim 3,6 km) 
de deur openschoven, vond ik het doodeng. 
Heel mijn lijf wilde zo ver mogelijk bij de open 
deur vandaan, maar je moet er juist naartoe. 
Tijdens de vrije val heb ik alleen maar gegild: 
‘Wat is dit gaaf!’  De vrije val duurt zo’n 90 
seconden. Daarna zweef je in acht minuten 
naar beneden, dan is er de tijd om van het 
prachtige uitzicht te genieten.”
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Diego, Dora en Alicia
Mijn kinderen Pippi en Lente, zijn dol op Dora en Diego. 
Voor de goede orde, dat zijn tekenfilmfiguurtjes. Laatst 
nog keken wij naar Diego en het Dinosaurusavontuur. 
Tjonge, wat een verhaal. Diego is ‘redder’ en gaat altijd op 
pad om lieve hulpeloze diertjes te redden. Hij weet nooit 
wie er gered moet worden, maar dat weet zijn pratende 
en zingende camera altijd wel. Zo komt hij te weten dat 
Maja de Majasaura, die net uit haar dino-ei is gekropen, 
haar familie kwijt is en geholpen moet worden. Maar het 
is uitkijken hè. De dinowereld zit vol gevaar en vooral de 
Trodonsaurussen zijn nare beesten die het feestje willen 
verpesten. Gelukkig krijgt Diego hulp van Dora. Zij is ‘ont-
dekker’. Ze heeft geen idee waar ze heengaat, maar geluk-
kig heeft zij een zingende en pratende landkaart die haar 
de weg wijst. Zo komen we al snel te weten waar Maja’s 
familie precies uithangt – eerst langs de modderkuilen en 
puntige rotsen, en dan langs de vulkaan die op uitbarsten 
staat. Maar dan zijn er nog problemen die niet door pra-
tende kaarten of zingende camera’s, Diego of Dora opge-
lost kunnen worden. De diertjes worden ziek! Gelukkig is 
er dan nog ‘onderzoeker’ Alicia. Zij heeft geen zingende of 
pratende attributen en maakt slechts gebruik van één 
ding: haar gezonde verstand. En daarmee maakt ze alles 
in orde – gewoon door te kijken naar de oorzaak van de 
problemen en die dan weg te nemen. Diertjes beter, het 
avontuur is klaar. 
Er zijn hele DVD-series over ‘ontdekker’ Dora, en ‘redder’ 
Diego uitgegeven, maar die ‘onderzoeker’ Alicia hangt er 
altijd maar een beetje op de achtergrond bij. Jammer vind 
ik dat! Grappig genoeg zie je dat de universiteit ook be-
volkt wordt door Diego’s, Dora’s en Alicia’s. 
Wetenschappers lopen vaak in de baas zijn tijd reddertje 
te spelen. Van die figuren die het liefst de mensheid van 
de ondergang redden. En daar staan dan weer andere we-
tenschappers tegenover die deze redding compleet fout 
vinden en de mensheid proberen te redden van deze red-
ders. Ook heb je ontdekkers – mensen die ’s ochtends 
geen idee hebben wat ze ’s middags gaan ontdekken. To 
boldly go where no one has gone before. Dat soort werk. 
Vaak stom toevallig dingen ontdekken en dat dan seren-
dipiteit noemen, want dan is het wél wetenschappelijk. 
En dan zijn er nog de onderzoekers – wetenschappers die 
helemaal geen mensen willen redden, geen nieuwe din-
gen willen ontdekken, maar gewoon willen onderzoeken 
hoe de dingen in elkaar steken en waarom. 
Ik meen steeds vaker Dora’s en Diego’s in het (sociaal)we-
tenschappelijke bedrijf te zien en steeds minder Alicia’s. 
Maar wat wil je – Alicia kan kennelijk de kinders al niet 
boeien dus waarom zouden volwassenen wel in haar ge-
interesseerd zijn? Jammer!

Toen Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, hoor-
de dat het thema van het zomernummer van EM infantili-
sering was, greep hij zijn kans! 

PETER ACHTERBERG

>>
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Philip Hans Franses, decaan Erasmus School 
of Economics
“In mei van dit jaar ben ik met mijn gezin 
naar Vilnius in Litouwen geweest. Via de 
ambassadeur van Litouwen in Nederland 
kwamen wij in contact met het hoofd 
Protocol van het stadhuis, Saulius Pilinkus. 
Hij was graag bereid om ons rond te leiden in 
deze prachtige stad. Nadat we op het dak van 
het stadhuis hadden gestaan, tussen de 
voetstappen van de scherpschutters die daar 
bij het bezoek van George Bush hadden 
gelegen, liepen we langs een standbeeld van 
Frank Zappa. Dit is het enige beeld van deze 
muzikant in Europa, en ik wilde het graag 
zien want hij is mijn absolute held! Ik heb 
alle LP’s tot aan 1981, en ik ben ook tweemaal 
in Rotterdam naar zijn concerten geweest. 
Tijdens de rondleiding bleek dat Saulius de 
initiatiefnemer is geweest van dit beeld. Hij 
is daarna opgenomen in de Zappa familie, en 
heeft als cadeau een Les Paul gitaar gekre-
gen! Op de foto staan Saulius en ik naast het 
beeld van Frank Zappa.”

Gerard Hogendoorn, onderwijsmarketeer, 
 stafafdeling Marketing en Communicatie
“Zes jaar geleden heb ik 1700 kilometer gefietst 
naar Santiago de Compostela. Ik had dit altijd al 
eens willen doen en nu kreeg ik de kans om te 
gaan. Ik ben een cultuurpelgrim; tijdens mijn reis 
was er wel tijd voor introspectie en contemplatie, 
maar zonder de zware, religieuze ondertoon. 
Daarnaast vond ik het ook gewoon heerlijk om te 
fietsen. 1700 kilometer fietsen was niet zwaar. 
Mijn ambitie om het einde te halen was sterker 
dan de tegenslagen. Want die heb je natuurlijk 
wel. Zo had ik veel tegewind in Zuid-Frankrijk. Ik 
moest de steile bergen op in de Pyreneeën, en op 
de Spaanse hoogvlakte is het heet en verlaten. Je 
kunt kilometers fietsen zonder ook maar iemand 
tegen te komen. En nergens is er een boom of een 
plekje schaduw om je te beschermen tegen de 
brandende zon. Ik maakte deze reis alleen, maar ik 
heb onderweg bijzondere mensen ontmoet. De 
foto is gemaakt op de Spaanse hoogvlakte tussen 
Burgos en León, de Mesetas genoemd. Dit beeld is 
kenmerkend voor mijn reis, alleen reizen door een 
prachtig landschap in een regio waar ik me zeer 
comfortabel voelde.”
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Lisa Den Oudendammer, student geschiedenis
“Om een stok achter de deur te hebben voor het 
schrijven van mijn bachelorscriptie had ik dit jaar 
een vakantie naar Spanje zodanig geboekt, dat ik 
meteen na de inleverdatum moest vertrekken. 
Dat is gelukt. Een dag na het inleveren van mijn 
scriptie vertrok ik op een welverdiende vakantie. 
Spanje is al sinds jaar en dag mijn vakantiebe-
stemming. Dat krijg je met een hoop Spaanse 
familie. Dit jaar ben ik voor de derde keer naar 
Barcelona gegaan voor het Sónar festival. Ik ben 
niet naar Sónar zelf geweest, maar wel naar de 
Off Sónarfeestjes. Het hoogtepunt was de 
Poolparty van het label van mijn vriend. Zon, vette 
muziek en een zwembad voor de nodige 
verkoeling. Maar na drie dagen van intens feesten 
hebben we zowaar iets cultureels ondernomen. 
De foto is genomen in de Sagrada Familia, waar 
mijn vriend en ik nog nooit waren geweest. 
Ontzettend indrukwekkend, zeer de moeite waard 
en een welkome afwisseling.”



28 juni 2012 | 32

H
et is half acht in de ochtend en je wordt wakker, het is heet. Je 
hebt een flinke kater en je hebt het idee dat de zon je uit je zelf ge-
knutselde iglotent probeert te branden. Uit pure ellende besluit je 
te gaan douchen. Als je met je verkreukelde gezicht de rits van je 
tent opent word je vrolijk begroet door je Nederlandse buurman, 

die nog geen anderhalve meter verder staat. Zou hij gehoord hebben dat jullie 
vannacht seks hebben gehad? Terwijl je iets terugmompelt zie je dat de hand-
doeken die je de avond ervoor zo netjes aan je waslijntje had gehangen, met 
waslijn en al naar beneden zijn gedonderd en nu doorweekt zijn van de mod-
der. Dan eerst maar een kopje zelfgebrouwen koffie, mits de gasfles niet leeg 
is natuurlijk. Terwijl je zit te bekomen van de ellende waar de eerste dertig se-
conden van de dag mee zijn begonnen, kun je nog maar één ding denken: ‘Is 
dit nou vakantie?’
Nederlanders zijn dol op kamperen, de natuur, de vrijheid, het back to basic-
gevoel. Maar comfortabel is anders, je zeult immers je hele huisraad mee naar 
de plek van bestemming. Buitenlanders vragen zich niet geheel onterecht af 
waarom Nederlanders het hele jaar zo hard werken, om vervolgens drie weken 
in Frankrijk net te doen alsof ze dakloos zijn. 
Voor diehard-kampeerders zal de combinatie van comfort en kamperen waar-

Betaalbare 
luxe in 

crisistijd
Tekst  Céline Maessen

Boomhut in Thailand. (Craig Lo-
vell Eagle Visions Photography)

03 Glamperen
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schijnlijk als vloeken in de kerk zijn, maar voor de rest van de vakantiegan-
gers is er een nieuwe trend: glamperen. Het woord is een samentrekking van 
glamour en kamperen en het is te vergelijken met een dure fles champagne 
drinken en er friet bij eten. In de natuur zijn, maar dan zonder de zelf meege-
brachte tent, slaapzak, blikopener en wc-rol. Een goede glampeeraccommoda-
tie bestaat namelijk uit een leuke verblijfplaats met een goed bed, een eigen 
keuken en een eigen douche en toilet. Je hoeft enkel je koffer te vullen met kle-
ding, want de rest vind je op de plaats van bestemming. En dan toch goedko-
per dan een hotel! 

De boom in!  Wat dacht je bijvoorbeeld van vakantievieren hoog in de 
bomen? Bij Het Kleine Paradijs in Friesland kun je slapen in een boomhut. Een 
trap langs de stam leid je naar een hut hoog in bomen. Daar val je in slaap in 
een lekker bed tussen de vogels die op stok gaan. Het enige minpuntje is dat je 
de boodschappentas zelf omhoog moet sjouwen. Maar eenmaal geïnstalleerd 
in je hut hoef je er niet meer uit te komen, de hut heeft namelijk een keuken. 
Bij Cabanes als Arbres in de buurt van Barcelona krijg je bij een verblijf in de 
boomhut ook een set walkietalkies. Zo hoef je niet de longen uit je lijf te gillen 
als je vriend onderaan de boom staat. Heb je ondanks de crisis toch nog een 

sok met geld liggen, ga dan naar het natuurpark Khoa Sok in Thailand. Het 
lijkt veilig, hoog vanuit je boomhut de dieren bekijken in de jungle, maar het 
kan natuurlijk gebeuren dat je een aap tegenkomt. ’s Nachts kun je kiezen: of 
samen met een gids op een spannende nachtsafari,of in je bed luisteren naar 
de junglegeluiden.

Ondergronds  Op camping Geversduin in Castricum kun je slapen 
in een hobbitwoning onder de grond. Dit grappige huisje ligt midden in de na-
tuur, en alleen het kleine ronde deurtje verraadt dat er een huisje is. Eenmaal 
binnen is het kabouterhuis geheel in stijl ingericht,maar wel met een fijn bed 
en vloerverwarming. Alsof je op vakantie bent in een attractie van De Efteling, 
of een scène naspeelt van Lord of the Rings. 

Onder de sterren  Altijd al een nachtje met je geliefde naar de 
sterren willen kijken? Op erfgoed Bossem in Twente staan een aantal sterren-
kubussen. Het dak van de kubus is een transparante koepel waardoor je de 
hele nacht naar de sterren kunt kijken. Overdag kun je naar de Cosmos Ster-
renwacht, waar je alles leert over de sterrenhemel. Zo kun je ’s nachts zelf aan 
de slag in de kubus met de telescoop. De mooiste sterrenhemel vind je overi-

Hobbitwoning, Castricum
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INHOUD 

gens in Finland, waar je kunt slapen in een glazen iglo. Naast de heldere ster-
renhemel bewonder je hier ook het noorderlicht. Voor de echte diehards is er in 
de winter ook een iglo van sneeuw. Om de kou van min 30 graden Celsius te 
trotseren krijg je naast een warme slaapzak ook een paar warme sokken en een 
hoed. 
Is dat je iets te koud, dan kun je ook een plek reserveren in het OpenluchtHo-
tel. Op 8 september wordt Delft omgetoverd tot het grootste openluchthotel 
onder de sterrenhemel. De ‘kamers’ worden ingericht door kunstenaars en ‘s 
avonds is er een avondprogramma met performances en toneelvoorstellingen. 

Kom uit de Bedstee  Razend populair zijn de logeeradresjes van 
het Betere Boerenbed. Op de site vind je tal van boerenbedrijven waar je kunt 
slapen. Als drukke Rotterdammer vind je hier de rust van het echte boerenle-
ven. In de comfortabele tent slaap je in een bedstee, inclusief houten deurtjes 
met uitgesneden hartjes. Zet je telefoon uit, geniet van de natuur, zoek op het 
erf naar eitjes voor het ontbijt, of help de boerin met het melken van de koeien. 
’s Avonds is er geen elektriciteit, dus dat flesje wijn wordt gedronken bij 
kaarslicht. Er bestaat nu ook een Engelse en Franse variant van deze website. 
Op camping de Puthorst in Gelderland kun je eens ouderwets rommelen op de 
hooizolder. Als je je slaapzak meeneemt kun je voor 5 euro slapen in het hooi. 
Ontdek je de natuur liever diep in de bossen, ga dan naar Het Verborgen Ver-
blijf. Deze tent heeft een geheel ingerichte ontdekhoek waar jij de boswachter 
kunt spelen met de microscoop en de veldtelefoon. Buiten vind je de badkamer, 
die bestaat uit een houten tobbe, en de houtgestookte keuken. 

Bonte woonwagens  Altijd al eens willen leven als een zigeuner-
koningin of als Pipo de Clown en Mamaloe? Dat kan bij Casa del Mundo in 
Spanje. Hier staat een bonte verzameling van woonwagens. Sommige hiervan 
zijn al heel oud en prachtig opnieuw opgeknapt en voorzien van een vrolijk 
kleurtje. De uitstraling van deze bestemming is Spaans-Mexicaans en de sfeer 
is dus uiterst relaxed.
De eigenaresse van camping Drie Akers voerde het concept van haar rood-
met-witte-stippenwagen wel heel ver door. Werkelijk alles, van het dak tot aan 
de gordijnen en het serviesgoed, is rood met witte stippen. Het toppunt is de 
rood-met-witte-stippenkano die je bij de woonwagen krijgt, zodat je ook op het 
water volledig in stijl bent. 

Seventies Show  Het ultieme gevoel van vrijheid ervaar je als je met 
tachtig kilometer per uur in je vintage Volkswagenbusje over de snelweg rijdt. 
Het maakt eigenlijk niet uit waar je heen gaat: alleen al de rit zorgt voor een 
vakantiegevoel. Daarnaast trek je heel wat bekijks, iedereen toetert of zwaait 
naar je als je in deze vrolijke bus zit. Een vintage bus aanschaffen is best kost-
baar, maar bij Vintage Camper Fan kun je er nu eentje huren. Ze hebben ver-
schillende modellen: een surfbusje, een retrobus, een hippiebus, maar de leuk-
ste is toch wel de gele Flower Power-bus ,geheel versierd met bloemenmotief 
uit de jaren zeventig. De bus is van alle gemakken voorzien. Er zitten bedden 
in, een tafeltje met twee banken en een keuken geheel in retrostijl. De kenmer-
kende gordijntjes voor de ramen zorgen ervoor dat je je in de jaren zestig en ze-
ventig waant. Kom je onderweg een leuke plek tegen, dan stop je de bus, je 
klapt het dak uit, zet de stoelen buiten en genieten maar! 
Kortom, laat die gare iglotent dit jaar eens thuis. Je bent waarschijnlijk toch de 
helft van de haringen kwijt, al kom je daar vaak pas achter als je net bent aan-
gekomen. Laat de overvolle Franse campings voor wat ze zijn. Kamperen hoeft 
geen nachtmerrie te zijn met deze fantastische vakantiebestemmingen. Gun je-
zelf wat luxe in deze tijden van crisis.  
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ONZE GLAMPEER TOP 15 
1	 Het	Kleine	Paradijs	
	 www.hetkleineparadijs.nl 

2	 Spaanse	boomhut	
 www.cabanesalsarbres.com

3	 Our	Jungle	House	
 www.khaosokaccommodation.com 

4	 Kennemer	Duincamping	Gerversduin	
 www.duinkamperen.nl

5	 Sterrenkubus	
 www.sterrenkubus.nl 

6	 Finse	Iglo	
 www.kakslauttanen.fi 

7	 OpenluchtHotel	
 www.openluchthotel.nu	

8	 Nederlands	Boerenbed	
 www.boerenbed.nl 

9	 Frans	Boerenbed	
 www.unlitaupre.fr

10	 Engelse	Boerenbed	
 www.featherdownfarm.co.uk

11	 In	het	hooi	
 www.deputhorst.nl

12	 Boswachtershuis	
 www.verborgenverblijf.nl

13	 Bonte	woonwagens		
 www.casadelmundo.eu

14	 Rood	met	witte	stippen	
 www.3akers.nl 

15	 Busje	huren?	
 www.vintagecamperfan.com 

Of huur een flower-power 
campervan
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