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Dikke sokken voor in het vliegtuig,  
de sleutels van de vouwwagen of een 
boekje om mooie uitspraken of ideeën  

in op te schrijven. Drie mensen over  
de dingen die ze sowieso inpakken.

MIJN BAGAGE
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1 Lonely planet “Mijn eerste  
Lonely planet kocht ik in 1991, 

voor een reis naar Kenia. Sindsdien 
sleep ik elke vakantie een papieren 
reisgids mee, inclusief plattegronden 
van steden. Op vakantie online 
dingen opzoeken vind ik zo’n  
gedoe: ik wil dan juist graag zo  
min mogelijk online zijn.” 

2 Haakwerk “Vooral in de auto 
is een haakproject onmisbaar. 

Ook al zit ik bijna nooit achter het 
stuur, toch let ik steeds op de weg 
en ‘rijd’ ik mee: ‘Stop!’, ‘Pas op!’, 
‘Híer links!’. Ze worden allemaal 
gek van me in de auto. Maar als ik 
haak, kan ik niet op de weg kijken. 
Dus iedereen blij.”

3 Thermoskan “Thee: ik kan er 
niet genoeg van drinken. Deze 

vintage thermoskan komt uit de 
Amsterdamse winkel Het Grote 
Avontuur, die alleen nog online  
bestaat. De stenen winkel mis ik 
nog steeds.”

4 Tijgerbalsem “Muggenbulten, 
stijve nek, een verkouden 

‘wattenhoofd’: tijgerbalsem helpt 
altijd. En het weegt niets.”

5 Dikke sokken “Het eerste wat 
ik doe als ik in mijn vliegtuig-

stoel zit, is schoenen uit en dikke 
sokken aan. Ook tijdens een koude 
nacht kamperen doen ze dienst. 
Deze komen uit Portugal, uit het 
bergdorp Manteigas, en zijn heel 
lekker warm.”

6 E-reader “Voor de vakantie 
laad ik mijn e-reader helemaal 

vol. Wat een luxe: een uitpuilende 
boekenkast mee zonder dat ik hoef 
te sjouwen.”

7 Snoeischaartje “Het zijn 
mooie souvenirs die ook na 

tien jaar nog leuk zijn: bloemen. 
Met dit schaartje hoef ik geen 
 wortels uit de grond te trekken  
en voel ik me iets minder schuldig 
als ik een bloem afknip. Ik droog 
’m tussen een wc-papiertje in een 
boek (man heeft gelukkig geen 
e-reader mee).”

8 Schriftjes “Klinkt ongezellig,  
is het niet: ik probeer in een 

schriftje bij te houden wat ik uit-
geef tijdens de vakantie. Meerdere 
keren ben ik bij thuiskomst half- 
failliet geweest. En in een ander 
schriftje schrijf ik vakantiebeleve-
nissen of nieuwe ideeën op.”

9 Verf “Met mijn reiswaterverf-
doosje moet ik het ineens met 

veel minder kleuren doen dan ik 
gewend ben. Voordeel is dat ik bij 
thuiskomst altijd extra blij ben met 
mijn grotere verfdoos, met veel 
meer kleuren.”

10 Joey “Ik heb pas sinds 
twee jaar een huisdier, kat 

Joey, dus het fenomeen van je dier 
missen tijdens de vakantie is hele-
maal nieuw voor me. Deze foto 
gaat dat een klein beetje tegen.”

11 Opinel “De verkoper lachte 
me uit, want dit mes met 

ronde punt schijnt een kindermodel 
te zijn. Maar ik vind ’m fijn, zonder 
scherpe punt. En hij snijdt echt  
alles, zoals stokbroden, appels en 
stokken.”

12 Tekenboek “Op vakantie 
heb ik er tijd voor en ga ik 

er echt voor zitten: het tekenen van 
de leuke en mooie (en soms ook 
stomme) momenten van een dag. 
Vroeger waren plak- en tekenboek 
strikt gescheiden, maar nu doe ik 
het allemaal in één boekje – veel 
makkelijker. En ik gebruik altijd  
een Moleskine.”
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CAROL INE BU IJS 
werkt als freelance journalist en managing editor bij Flow. Was   

ooit stewardess en werd na haar eerste bestemming in Azië 
(New Delhi) meteen besmet met het reisvirus. Als het even kan, 
gaat ze ver weg op vakantie: vroeger alleen met haar vriendje 

(nu haar man), inmiddels ook met haar twee kinderen.
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1 Broederliefde “Dat mijn  
kinderen mijn broer nooit  

hebben leren kennen, vind ik heel 
verdrietig. Wat kon je met en ook 
óm hem lachen… Hij is er alweer 
tien jaar niet meer, maar ik schiet 
nog geregeld in de lach als ik aan 
hem denk. Deze foto gaat als eer-
ste mijn rugzak in.”

2 iPod “O, wat lijkt het me heer-
lijk om ’s avonds weer eens in 

een hangmat voor een hutje aan zee 
te kruipen en mee te deinen met 
‘gouwe ouwen’ als Damien Rice, 
David Gray en Norah Jones.”

3 Voetafdruk “Deze slippers 
kreeg ik cadeau van een vrien-

din die de wereld mooier maakt met 
haar clean-ups op het strand van 
Scheveningen. Ze herinneren me 
aan het motto: leave nothing but 
footprints.”

4 Mijn geur “Bedwelmd was ik, 
toen ik voor het eerst Calvin 

Klein One rook. Die geur móest en 
zou ik hebben. Niet lang erna ver-
loor ik door een infectie voorgoed 
mijn reukzin. Ik ben nooit meer 
overgestapt op een ander parfum, 
omdat ik niet kon ruiken of dat wel 
bij me paste.”

5 Boekje “Taal is op het moment 
een grote ontdekkingsreis voor 

mijn jongens: ‘Mama, ik heb een 
fopje met je uitgehaald!’ En: ‘Zullen 
we troost zeggen?’ als er proost 
wordt bedoeld. Dat soort uitspraken 
leg ik graag vast. Net als leuke 
adresjes.”

6 Portemonneetje “Voor mij geen 
luxe hotels en all-in-fratsen, 

maar het liefst huisjes van hout en 
bamboe. Ik hou van simpel. Dat is 
mijn ‘over de grens’-portemonnee 
ook.” 

7 Duiktrofee “Hoelang ik er niet 
over gedaan heb om tijger-

schelp één op te duiken bij de 
Togian- eilanden… Schelp twee 
vond ik een week na thuiskomst bij 
mijn favoriete winkel om de hoek: 
de kringloopwinkel. Door mijn hele 
huis liggen schelpen, vaak met de 
plek waar ik ze vond erin geschre-
ven. Ook deze keer hoop ik met 
een paar mooie terug te komen.”

8 Geluksmes “Vroeger sneed 
mijn vader met zijn zakmes 

fluitjes van vlierhout voor me. En 
hij verdeelde op vakantie altijd één 
Mars in vijf stukjes. Daar pesten 
mijn zus en ik hem nog steeds 

mee. Een zakmes staat voor mij 
voor (vakantie)geluk. Ik ben mijn 
ouders zo dankbaar. Ze hebben me 
een stevige basis gegeven en staan 
nog steeds altijd voor me klaar.”

9 Talisman “Wallace en ik gaan 
ver terug. Ik viste hem in 1997 

uit een pak cornflakes in Melbourne 
en sindsdien gaat hij als talisman 
mee op elke reis, citytrip en logeer-
partij. Alleen al die ‘waar ben ik nu 
weer in verzeild geraakt’-blik!”

10 Vrijheid “Snorkelen geeft 
me een ultiem gevoel van 

vrijheid. En van nietigheid.”

11 Wonderolie “Tijdens een 
eerdere reis naar Thailand 

kocht ik Siang Pure Oil, omdat het 
prima werkt tegen jeukende mug-
gen bulten, maar net zo goed tegen 
hoofdpijn en verkoudheid na het 
vliegen. Straks neem ik weer een 
flesje mee terug.” 

12 Kilo’s boeken “Van de  
vijftien kilo bagage die ik 

meeneem op reis, bestaat zo’n vijf 
kilo uit boeken. Aan e-books doe 
ik niet. Er gaat niets boven papier. 
Voor de jongens gaat mijn eigen 
Pluk van de Petteflet mee.” >
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MARISK A KEUS 
werkte jarenlang ook in de zomer flink door  

als freelance (eind)redacteur, zodat ze ’s winters  
twee maanden kon backpacken. Tot ze moeder werd  
van een tweeling. Haar jongens zijn nu vier, en over  

vijf weken gaan ze met z’n drieën naar Thailand.
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1 Staafmixer “Mijn Bamix is  
al twintig jaar oud en heeft 

nog nooit wat gemankeerd. Ik  
gebruik ’m thuis bijna dagelijks  
en op vakantie maak ik er soepen, 
sauzen en shakes mee.”

2 Gespreksstof “We zijn thuis 
allemaal dol op spelletjes.  

Favoriet is het vragenspel, met 
kaartjes als: ‘wie zou je graag een 
dag willen zijn’, ‘waar ben je trots 
op’ en ‘wie is je beste vriend en 
waarom’. We spelen het in de auto, 
na het eten, in de slaapzak door 
het tentdoek heen… Zo ontstaan 
de gekste gesprekken.”

3 Vouwwagen “Dit zijn de  
sleutels van onze klapkar,  

zoals wij de vouwwagen noemen. 
Het is een oudje uit de jaren tach-
tig, gekocht op Marktplaats voor 
75 euro. Donkerbruin met oranje 
en verder helemaal gepimpt. Het  
is onze grote trots en vreugde.”

4 Bedankje “Mijn moeder was 
vroeger vrijwilliger bij vakantie-

kampen voor kinderen met een  
beperking. Ooit kreeg ze dit plankje 
als symbolisch bedankje en ze gaf 
het mij. Ik koester het en neem het 
daarom graag mee op reis.” 

5 Tic Tac “Als we vroeger op 
weg naar de camping de 

Périphérique van Parijs hadden  
bereikt, gaf mijn moeder ons altijd 
een doosje Tic Tac. Nu probeer ik 
overal waar ik kom – van Thailand 
tot Amerika – smaken te vinden  
die bij ons niet te koop zijn, zoals 
watermeloen.”

6 Bijgeloof “Sint Christoffel is 
de beschermheilige van de 

reizigers. Ik heb er altijd eentje in 
mijn portemonnee, in mijn toilettas, 
in de kampeerkisten… Puur bijge-
loof natuurlijk, maar ik ben me er 
echt van bewust als ik ’m niet bij 
me heb.” 

7 Familietraditie “Ik kom uit een 
echt kampeergezin: vroeger 

gingen we meestal naar Frankrijk.  
Dat doe ik nog steeds het liefst. En 
de familietraditie lijkt door te gaan, 
want mijn oudste gaat nu zelf ook 
kamperen.” 

8 Kopje koffie “Mijn man Joep 
vindt het heerlijk om elke 

 ochtend op zo’n wiebelig gasstel 
een espressootje te maken. Het  
gepruttel van de percolator hoort 
bij onze vaste kampeergeluiden.”

9 Jeu de boules “Deze set 
kochten we op de rommel-

markt in Marseille. Dat plastic was 
perfect, want ijzer was vragen om 
ongelukken met onze overenthou-
siaste spelletjeskinderen Mees (nu 
20) en Dok (14).”

10 Haringen “Ooit kregen  
we een zak met haringen  

in bonte kleuren van mijn schoon-
ouders. Het is een oud zooitje, 
maar de juiste zitten er altijd bij:  
of we de tent nu willen opzetten  
op een rotsbodem of in de duinen. 
Dus waarom nieuwe kopen?”

11 Hulpblikje “Ik ben heel 
handig met naald en draad 

en vind het leuk en ontspannend 
om dingen op vakantie te repareren. 
Dit eerste-hulp-bij-mankementen- 
blikje komt daarom vaak van pas.”

12 Kaarten “Van elke streek 
waar we naartoe gaan, 

koop ik de Michelin-kaart. Omdat 
ik graag wil weten waar ik ben. Ik 
schrijf er ook dingen op en bewaar 
ze allemaal als herinnering.”  
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SOF IE TH IECKE 
werkt als doula en geeft natuurlijke kraamzorg.  
In de zomer gaat ze graag met haar gezin en de 

vouwwagen richting het zuiden. “Ik kampeer al sinds  
ik geboren ben. Het liefst zo simpel mogelijk, op een 
kleinschalige camping aan een riviertje zonder wifi.”


