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ARCHITECTUUR Voor Schiphol is dit weekeinde het drukste
van het jaar. Of een luchthaven veel reizigers aankan,
is in belangrijkemate een designkwestie. Kunnen
gestreste vakantiegangers er snel hunweg vinden?
Voel je jemeteen thuis in de aankomsthal? Vier
ontwerpers over hun ideale vliegveld.
Door BobWitman Foto Peter Lipton

Tracy Island, thuisbasis van de Thunder-
birds, herbergt volgens ontwerper Frank
Tjepkema het ideale vliegveld: ‘Vol
geheimzinnige technische snufjes. Zo
moet een vliegveld in onze verbeelding
zijn.’ Onder de luchthaventerminal
vertrekt vanaf de lanceerinrichting, tussen
wegklappende palmen, de Thunderbird 2.

Alsopeen luchthaven
eenreiziger ...



De mooiste vliegvelden

volgens ... Jan Benthem

Jan Benthem (1952), van architectenbureau
Benthem Crouwel, is sinds de jaren tachtig
hoofdarchitect van Schiphol. Het bureau is vas-
te architect van de Rai en maakte de uitbrei-
ding van het Stedelijk Museum amsterdam.
Heeft eindeloos veel vliegvelden bezocht.

Vliegveld Maasvlakte Bestaat niet meer. Kon ik
landen met mijn Ultra Light Vliegtuig. De ver-
keerstoren en terminal bestonden uit twee zee-
containers waar een gat in was gezaagd dat als
raam diende. Heerlijk simpel. alleen koffie en
gevulde koek. Prima vliegveld. Nam mijn
zwembroek mee, kon ik naar zee lopen als ik
was geland.

Schiphol, Amsterdam Is een sterk persoonlijke
keuze omdat ik er als architect bij betrokken
ben. Toch heb ik er altijd het gevoel dat je hier
je eigen gang kunt gaan. Je wordt niet ge-
stuurd. En als je naar buiten loopt, kom je niet
meteen in zo’n verkeersriool terecht, wat bij
veel vliegvelden wel het geval is.

London Stansted Airport van architect Nor-
man Foster. Ontworpen als een hangar. Eén
enorme, hoge rechte hal; aan de ene kant kom
je met je auto aanrijden, aan de andere kant
met een vliegtuig weg. Maar het is helemaal
dichtgebouwd met winkels, waardoor dat hel-
dere idee is vertroebeld.

Kansai, Osaka Een ontwerp van Renzo Piano,
ook een vliegveld dat net als Stansted in één
simpele gedachte is ontworpen. Een mooie in-
en-uitlogistiek. Maar ook, zoals veel plekken,
verrommeld en dichtgegroeid.

Charles de Gaulle, Parijs, Terminal 1 van Paul
andreu. Voorbeeld van een ‘space age’-termi-
nal, ontworpen vanuit een grootse toekomstvi-
sie op de ontwikkeling van de luchtvaart. Hij is
mooi maar helemaal door de tijd ingehaald, net
als Saarinens TWa terminal op JFK New York.
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De mooiste vliegvelden

volgens ... Winy Maas

Winy Maas (1959), een van de drie oprichters
van MVRDV. Het succesvolle Rotterdamse ar-
chitectenbureau bouwt over de hele wereld.
Maas is een geoefend luchtreiziger met min-
stens 3 à 4 dagen transcontinentaal verblijf per
maand. MVRDV is betrokken bij de herbestem-
ming van vliegveld Tegel in Berlijn.

Tegel, Berlijn De loopafstanden zijn ultrakort
doordat de vliegtuigen staan opgesteld rond-
om een zeskantige terminal. Prachtig en heel
efficiënt ontwerp van een jonge Meinhard von
Gerkan uit de vroege jaren zestig. absurd dat
ze het vliegveld gaan sluiten.

Oslo Mooi ontworpen vliegveld met veel hout.
De houten vloeren zijn prachtig. Korte loopaf-
standen, dat is heel fijn.

Charles de Gaulle, terminal 1, Parijs Een hoge
kokervormige terminal die op tal van plekken
wordt gepenetreerd door roltrappen. Een
mindblowing design. Rond is een prettige
vorm, omdat het een gevoel van overzicht
biedt. Niet handig als het vliegveld moet uit-
breiden, maar wel lekker James Bondachtig.’

Kuala Lumpur, Maleisië Dat heeft een echte
jungle in het vliegveld. Er zijn verschillende pa-
tio’s aangebracht met groen, die direct verbon-
den zijn met de buitenlucht. Mooi gedaan.

Moller SkyCar, de vliegende auto De beste
vliegtrip is natuurlijk als je auto ook een vlieg-
tuig is. als dat ecologisch een beetje te doen
zou zijn, lijkt me dat fantastisch. MVRDV is be-
trokken bij de ontwikkeling van de Moller Sky-
Car. Een vliegende auto, die bijna verticaal op-
stijgt met behulp van kantelbare straalmotoren.

H
et allerslechtste vlieg-
veld ter wereld ligt in
New York: JFK Terminal 3.
Eindeloze rijen wachten-
den voor de veiligheids-
check. Nauwelijks eten,
te weinig taxi’s en een
hal zo onoverzichtelijk
dat het lijkt alsof
M. C. Escher hemheeft

ontworpen toen hij spuugmisselijk was. Aldus het
grote Amerikaanse online reizigersforum From-
mers.com bij de verkiezing van het ellendigste
vliegveld van 2011.
Slecht ontworpen vliegvelden zijn een gruwel.

Elk jaar stappen driemiljardmensen in een vlieg-
tuig. De vormgeving van een vliegveld, de beweg-
wijzering, demanier waarop de logistiek is geor-
ganiseerd, of de wc’s een beetje te doen zijn: het
zijn kwesties van levensbelang voor de reizigers
die onderweg zijn. ‘Het beste vliegveld, is een
vliegveld dat je je niet herinnert’, zegt Jan Bent-
hem, hoofdarchitect van Schiphol.
Schiphol verwerkte gisteren, op de drukste dag

van het jaar, bijna 180 duizend passagiers. Alleen
al in de drie zomermaanden stoppen ze vijftien
miljoen passagiers in vliegtuigen. Dertig jaar gele-
den waren dat nog driemiljoen. Het aantal vlieg-
bewegingen steeg in die tijd van 138 duizend naar
420 duizend per jaar.
Veel Nederlandse ontwerpers zijn gefascineerd

door vliegvelden. ‘Het is een volledig kunstmatige
omgeving, niemandwoont er, maar het is er altijd
druk en letterlijk alles is er ontworpen. Dat is een
boeiend uitgangspunt’, zegt designer Frank Tjep-
kema, die voor Schiphol winkels ontwierp.
Waaropmoet een architect letten als hij een

vliegveld bedenkt? Op eenvoud, zegt Paul Mijkse-
naar – notoir reiziger en vormgever van bewegwij-
zeringsborden op grote luchthavens. Wie gaat
vliegen is belast met een permanente vorm van
stress. Dat geeft de reiziger een vernauwd blik-
veld. Hij zoekt houvast. ‘Als ik vlieg, heb ik altijd
mijn paspoort inmijn borstzak. Als ik een shirt
zonder borstzak aan heb, raak ik al in de war. Dat
soort dingen.’
Houd het simpel, is dus het voornaamste advies

vanMijksenaar. Houd het simpel, zegt ook Jan
Benthem. ‘Ik houd van vliegvelden waar je het

idee hebt dat niemand je stuurt. Een plek die zo
veel mogelijk hassle-free is. Waar je vrij bent te
gaan en staan waar je wilt. Een idee-fixe natuur-
lijk, want op een vliegveldmoet je van alles en
mag veel niet; maar het gaat om het gevoel dat je
de reizigersmeegeeft.’
Simpel houden ismakkelijker gezegd dan ge-

daan. Want een vliegveld ismisschien wel het in-
gewikkeldste infrastructurele bolwerk dat er be-
staat. Knooppunten als Beijing, het Londense
Heathrow en JFK in New York zijnmonsterachtige
puzzels van logistiek, die allemaalminstens net
zo hard zijn gegroeid als Schiphol. ‘Die expansie
van vliegen is een groot issue’, zegt Benthem. ‘Al-
les wat je in Schiphol toevoegt, creëert een nieuw
levensgroot probleem. Daar heb je telkens een list
voor nodig omhet op te lossen. En het aantal be-
schikbare listen neemt snel af.’
Ontwerpers lopenmet een bepaalde blik over

vliegvelden. Ze letten op het design, maar dat de-
signmoet vooral ten dienste staan van het reizi-
gersgemak. ‘Mijn ideale vliegveld is London City
Airport’, zegt Edzo Bindels vanWest 8, de land-
schapsarchitecten die over de hele wereld parken
aanleggen. ‘Klein en superdicht bij de stad. De
businesslounge lijkt op een café, waar jemet el-
kaar aan het aan eind van een drukke werkdag
een biertje drinkt en wacht tot je naar je vliegtuig
kunt lopen.’

Lekker klein
Vraag ontwerpers naar geslaagde vliegvelden en
ze komenmet de kleintjes. Tegel in Berlijn, een
prachtige zeskantige terminal vanMeinhard von
Gerkan uit 1962, is de favoriet van architect Winy
Maas vanMVRDV, die vanwege grote internationa-
le opdracht honderden vliegurenmaakt per jaar.
Of Rotterdam The Hague Airport, omdat het zo
lekker klein is dat het net is of jemet de busmoet.
‘Ik heb ze weleens gebeld’, zegt Bindels, ‘of ze het
vliegtuig eenminuutje konden ophouden. Ik
denk niet dat ik dat op Schiphol zou proberen.’
Echtmis gaat het als de architect zijn ontwerp-

kunstje wil laten zien. Een vliegveld, zegt Maas,
gaat zeker niet over esthetiek. Dat gaat over snel-
heid, comfort en efficiëntie. Waar het fout loopt,
zegt Benthem, zie je op Charles de Gaulle in Parijs.
Daar is van Terminal 1 een architectonisch state-
ment gemaakt. Eenmooie kokervormige ruimte,

maar voor de oriëntatie van de reiziger is dat fu-
nest.’
‘De vloer is hetmeest onderschatte ontwerpele-

ment van een vliegveld’, zegt Tjepkema. Een archi-
tect is het zichmisschien niet bewust, maar de rei-
ziger ziet op een vliegveld vooral die enorme op-
pervlaktes vloer. ‘In de VS leggen ze nog weleens
goedkoop tapijt neer, dat binnen de kortste keren
vol zit met kauwgomplekken. Gruwelijk lelijk. Ko-
penhagen heeft een prachtige houten vloer. Daar
krijg jemeteen een goed humeur van.’
Een terminalmoet de reiziger snel overzicht

bieden. Mijn ideaalbeeld van een luchthavenhal is
de Piazza del Campo in Siena, zegt Mijksenaar. Dat
prachtige plein is vooral overzichtelijk door de
manier waarop het zich voor je ontvouwt als je uit
die smalle straatjes en onderdoorgangen plots
van boven af zicht krijgt op de open ruimte. Het is
een komvormig plein, je begrijpt in een keer hoe
je hier erop en eraf kan, hoe het in elkaar zit.’
Architect Norman Foster probeerde datmet zijn

ontwerp voor Stansted, bij Londen, opgeleverd be-
gin jaren negentig. Die terminal is te vergelijken
met een hangar, die de reiziger in een rechte lijn
van entree naar vliegpier brengt. ‘Maar Stansted’,
zegt Mijksenaar, ‘is volledig dichtgebouwdmet
winkels en reclame. Je ziet als bezoeker door de
bomen het bos nietmeer. Er is geen oriëntatie.’
Vliegvelden zijn daarnaast een soort hightech-

kermissen geworden. Denver International Airport
heeft een dak als een tipi. De terminal Hajj in Jed-
dah –waarMekkagangers landen – is afgeleid van
een nomadentent. Architect Richard Rogers (van
het Centre Pompidou) ontwierp voor Barajas (Ma-
drid) een kleurgestuurde navigatie. Miami heeft
een vloer van zeevruchten, Schiphol een biblio-
theek en een dependanceje van het Rijksmuseum.
‘Een vliegveld is ook entertainment’, zegt Tjep-

kema. En voor een land, een stad is het ‘de voor-
deur naar de wereld’. Ontwerptechnisch wordt
daar flink in de bus geblazen. ‘Het is een visite-
kaartje’, zegt Benthem. ‘In de jaren negentig gin-
gen vliegvelden steedsmeer op elkaar lijken. De-
zelfde shoppingmalls, met dezelfde winkelke-
tens.’ Als transitpassagiers had je geen ideemeer
waar je was. Die behoefte aan lokale en nationale
identiteit is door ontwerpers uitbundig opgepakt.

Toegang voor auto’s bij terminal 1 van het
vliegveld Charles de Gaulle (Parijs). Foto Getty

Van linksboven met de klok mee: Terminal 5 van JFK (New York); Sansted (Londen); Osaka; Tempelhof (Berlijn); de Angels Wine Tower op Sansted;
Schiphol. Foto’s Getty, EPA, Raymond Rutting / de Volkskrant
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De mooiste vliegvelden

volgens ... Frank Tjepkema

Frank Tjepkema (1970), is ontwerper en eige-
naar van studio Tjep. Tjep ontwierp op Schiphol
meerdere winkels en een complete lounge.
Waaronder de bloemenwinkel House of Tulips:
een kas in de vorm van een grachtenpand die
kan stijgen en dalen. En Bread, een broodzaak
met een zes meter hoog bakkersrek.

Thunderbirds Are Go! Het über-James Bond-
vliegveld van de tv-serie uit de jaren zestig. Met
palmen die omklappen en een zwembad dat
opzijschuift om de vliegtuigen te kunnen lance-
ren. Zo moet een vliegveld in onze verbeelding
zijn. Vol geheimzinnige technische snufjes.

Don Quijote Airport, Madrid Een spookvlieg-
veld. Tien jaar geleden besloten het aan te leg-
gen; alles gebouwd; drie jaar geleden klaar – en
toen kwam de crisis. Er zijn slechts een paar
vliegtuigen opgestegen. Nu is het dicht. Fasci-
nerend, al dat ongebruikte.

Een vliegdekschip is een prachtig variatie op
een vliegveld. Hier reist ook het vliegveld zelf.
Er ligt een hele stad onderdeks. Ze zeggen dat
de slagkracht van een vliegdekschip even groot
is als die van een klein land. Daar vaart dus ge-
woon een heel land voorbij.

Schiphol op Madurodam Een absurd vliegveld.
Alles miniatuur. De vliegtuigen, de reizigers, al-
les precies nagemaakt, maar alles staat stil.
Prachtig zinloos. Een icoon van een icoon.

Windhoek (Namibië) en Reykjavik (IJsland)
Twee vliegvelden die midden in een woestijn
liggen. Prachtig aanvliegen. Windhoek in een
zandwoestijn, Reykjavik in een lavaveld. Te mid-
den van het niets. Surrealistische ervaring.

London Stansted Airport Niet zozeer het vlieg-
veld, als wel om die acrobatische mevrouw van
Angels Wine Tower at the Radisson Blu hotel
die in een glazen doos aan een elastiek zweeft
en wijn voor je pakt uit een wijnrek van 12 me-
ter hoog.

De mooiste vliegvelden

volgens ... Paul Mijksenaar

Paul Mijksenaar (1944) van het bureau Mijkse-
naar, gespecialiseerd in wayfinding: bewegwij-
zering. Mijksenaar ontwierp de veelgeprezen
bewegwijzering op Schiphol. Maar ook die van
vliegvelden in Abu Dhabi en New York en van
Dulles International Airport in Washington.

Schiphol, Amsterdam Er zit natuurlijk een
beetje sentiment achter die keuze. Maar dat
Schiphol zo’n goed vliegveld is, merk je elke
keer als je weer thuiskomt na een of meer el-
lendige vliegveldervaringen. Het voelt er ge-
woon heel prettig aan.

Flughafen Innsbruck is een klein en romantisch
vliegveld dat midden in de Oostenrijkse Alpen
ligt. Een lange rechthoekige doos als terminal
en met maar één landingsbaan. Maar het heeft
het prachtigste panoramaterras dat ik ken. Het
is een klein, maar een compleet vliegveld.

TWA Terminal 5 van JFK, New York Een ont-
werp van architect Eero Saarinen uit begin ja-
ren zestig. Een prachtig design uit de optimisti-
sche jaren van de vliegtuigindustrie. Nu geslo-
ten en een monument. Het plan is om er een
restaurant van de maken.

Tempelhof, stadsvliegveld, Berlijn Is ook ge-
sloten. Ik vloog er nog niet zo lang geleden op.
Tempelhof heeft het meest indrukwekkende
half cirkelvormige vliegtuigplatform dat ik ooit
ben tegengekomen.

LaGuardia Air Marine Terminal, New York Eind
dertig jaren ontworpen door architect William
Delano. Het ligt aan het water en diende als
terminal voor die enorme watervliegtuigen die
van de VS naar Europa vlogen. Oude glorie,
nog wel in gebruik.

Vliegstrip op Ameland Vooral voor zweefvlie-
gen en mooi gelegen in de duinen. Vliegen is
natuurlijk steeds meer verstopt geraakt in die
enorme machines die vliegvelden zijn gewor-
den. Maar hier kun je nog proeven hoe leuk dat
is, het vliegen.

Ameland (foto boven) en Tegel (bij Berlijn).

Schiphol op
Madurodam.

Foto ANP
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Degelijke horloges geven identiteit aan Zwiterse
vliegvelden. Er is een jungle op Kuala Lumpur In-
ternational Airport. Delfts Blauw op Schiphol. Bei-
jing heeft een vliegveld in de vorm van een draak –
ook alweer van Norman Foster. ‘Ik ben niet bang
voor clichés, zegt Tjepkema. ‘Je wilt mensen oriën-
tatie bieden. Waar ben ik in godsnaam?’
Hij koos voor winkels op Schiphol Plaza drie

Hollandse archetypen: kaas, brood en tulpen. ‘Ver-
volgensmoet je daar natuurlijk een draai aan ge-
ven.’ Dat werd het House of Tulips, een grachten-
pandje van glas – een verwijzing naar kasbouw –
en het kan omhoog en omlaag, voor als je even
was vergeten dat je op een vliegveld bent.
Schiphol is wel heel Delfts Blauw geworden,

vindt Benthem. ‘Die Nederlandse identiteit zoek
ik liever in de essentie van dit land.’ Dat is volgens
hem de hechte samenwerking in de organisatie
van het Hollandse landschap. ‘Een heldere orde-
ning en een uitgekiende logistiek van sloten en
watersystemen.’ Die gedachte probeert hij in de
structuur van Schiphol te stoppen. ‘Dat is gelukt,
vind ik zelf. Hoewel het de laatste jaren wel com-
plexer is geworden omde helderheid te bewaren.’
Wat een architect nietmoet doen, is een dwin-

gende toekomstvisie in zijn ontwerp stoppen. Die
visies zijn achterhaald zodra het vliegveld klaar is.
Toch heeft hetmooie designklassiekers opgele-
verd. Zoals de terminal van Eero Saarinen op JFK
New York uit de vroege jaren zestig, Tegel van Von
Gerkan in Berlijn en – ondanks alles kritiek op de
logistiek – Paul Andreu’s kokervormige terminal 1
op Charles de Gaulle. ‘Mindblowing’, zegt Winy
Maas.

Ecologisch
Maas heeft het ideale vliegveld wel op zijn net-
vlies, hij zag het een keer bij een studentenprijs-
vraag. ‘Een grote lege betonvlaktemet gaten in de
grond. Een vliegtuig stopt bij een gat, de reiziger
daalt af naar een auto die hem ondergronds naar
zijn bestemming brengt.’ Tjepkema zou het liefst
van het vliegveldje van de Thunderbirds opstij-
gen. Mijksenaar is het gelukkigst op het zweef-
vliegveld van Ameland. Benthem vliegt bij voor-
keurmet zijn eigen ultralight-vliegtuigje vanaf
een strip op deMaasvlakte.
Architecten delen die voorliefde voor klein en

eenvoudigmet reizigers. Op Zoover.nl, de grootste
reizigerssite van Nederland, is niet Schipholmaar
Groningen Airport Eelde dit voorjaar tot prettig-
ste vliegveld gekozen. ‘Mensen houden van die
kleinschaligheid en bereikbaarheid’, zegt Mar-
thijn Tabak van Zoover. Over Schiphol zijn ze niet
negatief, maar er wordt wel geklaagd over dure
consumpties en parkeren.
Misschien is het de toekomst. Kleinschalig vlie-

gen. MVRDV heeft inMilaan een studie gedaan
naar een serie vliegvelden waarbij het uitgangs-
punt was dat iedereen in drie kwartier van huis
tot vliegtuigstoel zou kunnen geraken. ‘Lijkt mij
ideaal, als dat vliegen ecologisch een betere basis
zou krijgen. Het liefst zou ik op straat in een vlieg-
tuig stappen’, zegt Maas.
Maar grote hubs als Schiphol blijven nodig, zegt

Benthem, al was het alleenmaar omdat er grote fi-
nanciële belangen hangen aan de overstapfunc-
tie. Hij zou het liefst een ander probleem opgelost
zien: reizigersergernis no 1, de zoekgeraakte kof-
fer. Benthemheeft in zijn lange vliegcarrière een
imposant ‘curriculum vitae’ van verloren bagage
opgebouwd.
‘Inchecken van koffers is het idiootste onder-

deel van vliegen. Eerst sjouw je je suf met die ba-
gage naar het vliegveld. Daar worden passagier en
koffer gescheiden. Enmeteen daarna worden ze
weer samengebracht in het vliegtuig. Tot de aan-
komst, wanneer je koffer opnieuw een – totaal an-
der – logistiek proces in gaat dat ontwerptech-
nisch heel complex is. En danmag je hem, als je
hem al terugkrijgt, zelf naar het hotel rollen. Laat
UPS lekker die bagage van huis tot hotel brengen.
Het zoumij als architect een kopzorg schelen en
de reizigers veel ellende.’

HOE IS HET DAAR? (2)
MIEKE VAN DERWEIJ

Mieke van der Weij: ‘We nemen lekker veel boeken

mee waar we thuis niet aan toegekomen zijn en die le-

zen we dan aan elkaar voor in ons hotelbed. Dat heeft

iets heel intiems.’

Live uit het buitenland: de kunst van het vakantievieren volgens
een bekendere Nederlander. Deze week zijn we in een hotel in

Triëst, op doorreis naar Slovenië. We, dat zijn presentatrice Mie-
ke van der Weij en haar man Sijbolt Noorda, voorzitter van de

Vereniging van Universiteiten.

Wat zie je?
Een enorm pleinmet uitzicht op zee. En héérlijk weer. Triëst is een stad vol
weemoed. Ik zat net in een café waar Italo Svevo en James Joyce ook vaak za-
ten. Dat zijn natuurlijk enórme literaire namen. En ik ben van huis uit Neer-
landica, dus ik ben altijd ergmet de literatuur in de weer.

Hebben jullie het ook de hele tijd over literatuur?
Ja, en we lezen van alles. Bijvoorbeeld overWinckelmann, die ken je wel hè?
De grondlegger van de archeologie. Die is hier in een hotel om het leven ge-
bracht. Dat vindenwij dan helemaal leuk. Gaan we gelijk uitzoeken wat er
precies aan de handwas. Wij vinden het fijn om een verhaal te zoeken in
een stad. Daardoor kom je op plekken waar je anders nooit terecht zou zijn
gekomen. Als je ergens heengaat en je kijkt alleen een beetje rond, dan kom
je nergens. Maar wij zijn natuurlijk cultuurvreters. Ik ben niet iemand die
er plezier aan beleeft om alleenmaar in de zon te liggen.

Zit er af en toe wel een strandbakdag bij?
Tot op heden niet. Mijn huid is daar ook ongeschikt voor. Ik verbrandmet-
een. Ik vind het alleen prettig op het strand als ik een boek kan lezen, haha.

Staat de vakantie ook wel een beetje in het teken van de liefde?
Dat is wel zo hoor. De vakantie is ook wel echt nodig om je relatie een beetje
fris te houden, vind ik, haha. Dan nemenwe gewoon lekker veel boeken
mee waar we thuis niet aan toegekomen zijn en die lezen we dan aan elkaar
voor in ons hotelbed. Dat heeft iets heel intiems.

Praten jullie ook wel over gevoelens en zo?
Ja, ik ben bijvoorbeeld in De verliefden bezig, vanMarias, en Sijbolt heeft dat
al gelezen. Daar praten we dan over. Maar ook over dingen in je eigen leven.
Soms blijven er dingen liggen. Zeker aan het diner, met enige drank, kun-
nen er dan enorme discussies ontstaan.

Ben je ook van de leuke jurkjes en hoge hakken op vakantie?
Nee joh, ik ben een slechte hakkenloper. Ik ben 1meter 82 , dus de noodzaak
omhakken te dragen heeft altijd ontbroken, waardoor ik ook niet geleerd
heb er goed op te lopen. Ik zie hier al die Italiaanse dames wel in geweldige
jurkjes flanerenmet verschrikkelijk slanke, gebruinde benen en sandaaltjes
met een hak van 6 centimeter. Dan denk ik altijd: zo word ik toch nooit. Dat
luktme nietmetmijn lengte enmijnmaat 41, en toch altijd een beetje die
bleke sportbenen eronder. Gister heb ik wel even geprobeerd om een jurkje
met van die leuke schoentjes te dragen, maar halverwege de dag trek ik
toch weermijn lekkere gympjes aan en hophophop loop ik overal heel mak-
kelijk naar toe. Ik loop drie keer zo hard als de gemiddelde vrouw hier.

Heb je veel sjans?
Ik? Opmijn oude dag? Neeeeee.

Italianen zijn toch altijd heel lovend?
Nou uh. Eh. Haha, daar let ik niet zo op hoor.

Durf je je wel op te tutten in het bijzijn van Sijbolt. Je benen ont-
haren, je teennagels lakken...
Nou, dat harsen doe ik voordat ik op vakantie ga hoor. Ik laat dat helemaal
zo waxen in een schoonheidssalon. Zoiets doe je toch niet thuis? Ik heb dat
nog nooit zelf gedaan. Wat zijn dit trouwens voor vragen?

Het is toch typerend aan de vakantie dat je moeilijk iets privé
kunt houden omdat je zo op elkaars lip zit. Dus ik vroeg me af of...
O, ik lakmijn teennagels zonder énig probleemwaar Sijbolt bij is. Hij heeft
het zelfs wel eens voormij gedaan. Dat kanme niks schelen. Wij masseren
ook elkaars voeten. En in hotels is het toilet vaak in de badkamer, maar ik
kanmakkelijk op de wc zitten alsmijnman in de buurt is. Niet dat ik dat
per se wil, maar ik voel me dan niet gegeneerd of zo. Ik vind het juist leuk zo
samen op een hotelkamer in je eigen kleine wereldje. Waarin je dagelijkse
zorgen worden teruggebracht tot: waar gaan we vanavond eten? Al wordt
dat wel ietsminder doordat de iPhone en de laptop tegenwoordigmee op
vakantie gaan. Nuwordt Sijbolt toch aan het ontbijt gebeld of hij eventjes
een paar stukken voor Halbe Zijlstra wil goedkeuren of zo. Daardoor rukt
het dagelijkse leven ook steedsmeer in je vakantie op.

Nathalie Huigsloot


