Nomade Catherine Keyl
Tekst Evert Visser
Catherine Keyl reist meestal met een reden: vaak bezoekt ze vrienden. Vooral de
cultuur van andere landen spreekt haar aan en volgens Catherine is Zuid-Afrika een
van de mooiste landen van de wereld.
Hoe belangrijk is vakantievieren voor u?
“Zeer belangrijk! Als ik een paar maanden thuis ben, langs Schiphol rijd en de lucht van
kerosine ruik, dan moet ik weg. Ik ben een soort nomade. Ik ben vooral geïnteresseerd in
volkeren en ik ben een enorme museumbezoeker. Voor mij is cultuur net ietsjes belangrijker
dan andere zaken. Ik moet meestal wel een bepaalde reden hebben om weg te gaan. Laatst
was ik in Israël omdat een vriend negentig jaar oud werd. Ook bezocht ik een vriend in
Turkije die pasgeleden een huis kocht. En ik heb een vriendinnetje in New York wonen. Die
hoeft maar te kikken en ik sta er.”
Welke vakantiebestemming doet het altijd goed?
“Parijs. Die stad geeft mij een enorm vrijheidsgevoel. Ik sta daar midden in het leven dankzij
de mix van futuristische gebouwen, de rijke historie, een beetje nationale trots van de Fransen,
hun goede manieren en het heerlijke eten en drinken. Nieuwe restaurants, bijzondere
tentoonstellingen, prima couture en parfums. Fantastisch en inspirerend waardoor ik vaak
supergoede ideeën krijg. Ik loop veel door Parijs om bijvoorbeeld de wijk Le Marais te
bekijken of Place de la Victoire; daar hebben ze prachtige schoenenwinkels. Ook probeer ik
met een vriend - die restaurateur is - de nieuwste restaurants. Bovendien is Frans mijn tweede
taal, dus ik vermaak me daar altijd wel. Ik zou er graag tien keer per jaar heengaan. Maar in
de praktijk blijft het bij twee of drie keer per jaar, helaas.”
Wat vindt u van Nederland als vakantieland?
“Ik ga graag weekendjes weg naar bijvoorbeeld Drenthe met z'n prachtige bossen ‘waar
niemand komt', Maastricht, Groningen of Schiermonnikoog. Dat doe ik ook zonder specifieke
reden. Fijn is dat de Nederlandse horeca steeds meer aandacht aan eten besteedt. Daarentegen
is Nederland wel te duur."
Wat is uw mooiste vakantiemoment?
"Ik bezocht ooit een oud-Engels hotel naast Victoria Falls in Zimbabwe. Een prachtig wit
gebouw met pilaren en butlers en zo. Je keek tijdens het ontbijt vanaf het terras zo op 'the
Falls' die toen veel water hadden. Het water spatte als een soort mist op... en kletterde neer
met een prachtig donderend geluid. Oh, dat was zo mooi. Trouwens, ik vind Zuid-Afrika één
van de mooiste landen van de wereld. De combinatie van de geweldige bevolking, het
heerlijke eten en al die natuurgebieden en bijzondere vogels. Helemaal top."
Wat is uw slechtste vakantie-ervaring?

"Mijn vakantie in Rusland en Polen. Daar serveren ze bietensoep bij het ontbijt en veel vette
worsten. Dat spreekt mij niet zo aan. Bovendien is de service slecht. Een andere beroerde
ervaring: ik sliep ooit in een hotel naast een stoplicht. Ik deed daar geen oog dicht.”
Waar hebt u bijzonder goed en juist zeer slecht gegeten?
"Het lekkerst? Ik at een keer in een restaurant in Rheims een voorgerecht, te vergelijken met
een orgasme. De ingrediënten pasten fantastisch bij elkaar, de kok had een goed humeur en
mijn stemming was helemaal top. Dat evenaar je niet zomaar. En dan het slechte eten, heb je
even? Er wordt gezegd dat je in Frankrijk altijd goed eet, maar vergeet het maar; je moet echt
weten waar je naar toe gaat."
Hebt u een goede reistip?
"Een vriend zei ooit: je moet absoluut naar Birma. Het land lijkt op het China en Thailand van
twintig jaar geleden. Hoewel ik het oneens ben met het regime daar, was die vakantie één
grote bezienswaardigheid. Heel bijzonder."
Waar wilt u nog eens heen?
"India. Ik ben benieuwd naar de geschiedenis en de cultuur van dat land. Ik wil bijvoorbeeld
de paleizen van de maharadja’s bezoeken, gebouwen die tegenwoordig als hotels worden
gebruikt. Ik denk dat dit één van de economische grootmachten van de toekomst wordt. Daar
wil ik wel eens rondlopen. Lijkt me fascinerend."
Wat neemt u altijd mee in uw handbagage?
(tekst)
"Een maskertje dat je in een vliegtuig krijgt om goed te kunnen slapen. Erg nuttig, want de
meeste hotels hebben gordijnen waar de zon doorheen schijnt. En watjes die je in je oren kunt
proppen gaan mee. Prettige stilte."
Wat is uw mooiste souvenir?
“Ik kocht vroeger altijd van die poppetjes en andere 'frummeltjes', maar na twee jaar ging
alles de vuilnisbak in. Dus ik koop ze niet meer. Wél koop ik bruikbare kettingen en
armbanden. Die kan ik tenminste gebruiken. Ik maak geen foto’s. Dat gaat altijd mis: ik
vergeet het fototoestel, of de batterij is leeg. Maar dat is niet erg: mijn eigen batterij wordt
prima opgeladen. Ik houd mijn ogen en oren goed open en onthoud alles."
<Streamer>
‘Parijs geeft mij een enorm vrijheidsgevoel’

