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Joost Houtman (43),

partner 0ndernemrngsrecht blj Lexence

Napels zien en dan stertlen. Rome is mooi

f do" J00''pe ooof. \ape re ' d )l I Pl / '
vervallen, enrgszins vervujlde r0mantjek.

Achter het lmago van armoede, criminaliteit

en lelljkheld schujlt een ongelooflljk moole

stad met prachtlge kerkles en schilderachttge

stegen.

De locatie i5 00k schitterend: aan de Golf van

'lop" r1o1 uitz t h- On d" V"su r .t-.

0nze rondrejs door Swaziland. Dagenlang

bivakkeerden mijn vnend en ik in een berg

dorpje tussen bewoners dle nog noort de stad

dertrg krlometer verderop hadden bezocht

0ok gaven r've 0p het lokale schooltle Enqelse

les aan een klas acht- tot t,waalflariqen,

waarvan eenderde aids had. 0ndanks de grote

tegenstellrngen bleken ure q0ed met elkaar te

kunnen commuriceren.

Hotel Costanti

zo,,ryel voc' r; i

der. Dit oLrLl :

centrur| | ,t

hotel nra;" e

Alle karr;: , .i

tui n, 0,,/r i. . t

uitstraltIir t

ademt oliti .(

Mirjam de Blécourt (+z), internationaal partner

arbejdsrecht bij Baker Ê McKenzie

Dat zijn er meerdere. Wil je )êí
relaxen, ga dan bijvoorbeeld

naar [anu, een heuvelachtig

eilandje met verlaten strdnden

en prachtjge bougainville, voor i' r *

de kust van Kenia. Een aanrader

is Kijani House. Alle vijftien hotelkamers zijn

open: glas in de ramen ontbreekt. Lig je in je

bed op palen, dan voel je de wjnd en zie je de

sterrenhemel. Maak vooral een t0cht in een

dh0w, een h0uten b0otje met één zeil; in het

heldere water zie je de vlssen zó wegschieten.

Varen bij zonsondergang is exira mooi.

"i&-:p

De rondreis door de lndiase

provincie Rajastan met mjjn

gezin. De indrukken dje we

r daar opdeden... Hoe arm de

mensen ook zijn, iedereen

is verzorgd en draagt kleur-

llotel Ganse'ir

M eatpa ckj n q

zl4/embad op

over de Huds

weg naar de t

gelegen Ste11

Cartneg-winf

het Braziliaat

topmodel Gls

Bilndchen ne

ít

rijke kleding. tn dan de drukte in New Delhi:

ontelbare auto's met daartussen koeien en

olifanten. ln Jaipur, Jodhpuren Udaipurslie-

pen we in paleizen van de maharadja's. Even

gingen we terug in de tijd.
l'r -'-
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Marco Weijermans (35),

commercial director brj EqujtU Trust Luxemburg

Het herent0ilet van telix, een bar in het

Peninsula Hong Kong. Llel J.in0", Pe

glazen wand rnet uitzjcht op de skgltne

van Honq Konq lsland.

Ir4t1n zakenreis naar Houston in aprjl 2004.

Tijdens deze reis werd mljn dochter Lotje ge-

boren, negen r,veken te vroeg. Het gelukzaltge

gevoel toen jk na enkele anqstige, nachtelllke

uren, hoorde dat zij en mljn vrouw het qoed

maakten, is onbeschn jfl rjk.

lakelljk: The I

londen. Een c

met bloemetj

uitmuntende,

een van de lal

in handen is i
de befaamde

bacon eir qoe

Privé: llotel 5

midden in hei

cafés en re-ct;

,rn 1r,p nrlt

*ot5t 6,er he

mrddaq ei'r g

'r-
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En Route

a

land. Dagenlang

i en ik in een berg

die nog nooit de stad

p hadden bezocht.

r1e schooltle Engelse

t t,/raalfjariqen,

ad. 0ndanks de grote

rre qrled met elkaar te

Hotel Costantinopoli 104 jn Napels is

zowel voor pnvé- als zakenrejzen een aanra-

der Dit 0ude stadspaleis midden in het oude

centrum heeft de qemakken van een zaken-

hotel maar nret de gebruikelljke saaiheid.

Alle kamers kijken uit op een mooie binnen-

tuin, overal staat antiek. Het hotel heeft de

ujtstralinq van een Visc0nti-fi1mset: de plek

aderl opgep0elsle verqane gl0r'e.

Tljdens een rejs door Marokko heb jk een

week lang een z!4aar taprjt in mijn weekend-

tas meegezeuld. Daarna besloot ik alleen

Naast Agaan Magan naar Amerjka of naast Rita

Verdonk naar Timboektoe. lilet de eerste 0m

mljn medeleven te betuigen en met de twee-

maar zlliare v00r\4erpen

te kopen als jk deze

kon laten verschepen.

Mljn recentelijk 1n Ho

thi Minhstad, Vietnam,

lngekochte aardewerk

arriveerde echter in

brokstukken in de Rot

terdamse haven.

de om te vernemen

wat ze zelf, zonder

campagneteam,

van de nationali-

teitskv!estie denkt.

eis door de lndiase

l Rajastan met mijn

: indrukken die we

eden... Hoe arm de

ook zijn, iedereen

gd en draagt kleur-

irukte in New Delhi:

rtussen koeien en

pur en Udaipur slie-

e rnaharadja's. Even

d

Hotel Gansevoort in New York in het

Meatpacking District is erg hip. Vanaf het

zlivembad op het dak heb je een mooi uitzicht

over de Hudson. Toen ik het hotel uitliep, op

0p Bobale, een parelduikerseiland bij Halma-

hera in lndonesiê, sliepen mijn man en ik in

het hutje van het dorpshoofd - hotels ontbre-

ken hier. Na enkele overnachtingen kreeg ik

Naast mijn zoons (zie foto) en broer, op weg

naar Barcel0na 0m daar 0pnÍeuw, zoals mijn

kinderen dat zeggen, te chillen: tapas eten

en van terras naar terras lopen.

weg naar de nabij-

gelegen Stella Mc-

Cartneg-winkel, kwam

het Braziliaanse

topmodel Giseie

Biindchen net binnen.

een zelfgemaakte schel-

pe n ketti ng.

ston in aprjl 2004.

ïrf dochter Lotje ge-

vrueg. Het gelukzalige

3 lnqstige, nachtelijke

liln vroLrw het goed

lr k.

Zakelljk: The Goring 1n

londen. Een chlque, echt Brjts hotel compleet

met bloemetjesbehang, kroonluchters en

ujtmuntende, persoonlrlke servjce. Het js

een van de laatste hotels 1n Londen dat nog

in handen is van een familie. Bestel vooral

de befaamde clubsandwich met knapperige

bacon en goede magonalse.

Privé: Hotel Santa Maria in Rome. Het 11gt

midden jn het levendige Trastevere, vol met

cafés en restaurants, Alle kamers l1ggen rond

een tuin met slnaasappelbomen. 's 0chtends

wordt hier het 0ntbjit qeserveerd, rn de na-

middag een goed glas w11n.

lk ben niet zo van de

souvenirs. We1 koop

ik geregeld gebruiks-

artikelen die ik in

Nederland prompt niet

meer gebruik.

Naast voor'ïalig Inron-ceo Jef'

5k1111n9, op weg naar zijn verblijf voor

lange trjd. lk zou hem vragen wat er nu

werkelrjk blj Enron is gebeurd.

Zoals de lpod dje jk laatst

kocht in de

Verenrgde Staten.
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