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REIS DOOR DE GESTALTTHERAPIE
MIJN TIEN ARCHETYPEN

H

et delen van je passies met
andere mensen geeft veel
energie. Graag vertel ik over

mijn mooie, ruige, leuke, ontroerende
en avontuurlijke reizen met prachtige
ontmoetingen en leerzame momenten.
En dan mijn werk. Als ondernemer en
consultant sta ik midden in de
samenleving. Ik kom bij allerlei soorten
bedrijven binnen, werk met politieke
besturen en ambtelijke organisaties, en
maatschappelijke organisaties zoals
woningcorporaties, onderwijs- en
zorginstellingen. Ik mag in de ziel en
portemonnee kijken van opdrachtgevers
en heb het gevoel dat mijn werk ertoe
doet. Die ervaringen deel ik en geef ik
weer door.
Ook daarover kan ik veel mooie
verhalen vertellen, en vaak hoor ik dan
ook: ‘Jij moet een boek gaan schrijven.’
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Och, wat zou dat mooi zijn. Wat zouden veel mensen daarvan kunnen genieten. En

Dat werd het ook dankzij de verhalen die mijn reisgenoten en professionele

natuurlijk zou zo’n boek mijn ijdelheid strelen...

reizigers/avonturiers mij in alle openhartigheid hebben toevertrouwd, waarbij ze

Zo begon het. Op de meest onverwachte momenten kwamen ideeën voor dit boek bij

emoties en kwetsbaarheid niet uit de weg gingen. Dat beschouw ik als een geschenk

me op; in de auto, tijdens het werk, onder de douche en wanneer ik ‘s nachts wakker

waar ik hen niet genoeg voor kan bedanken.

lag. Het zou over reizen gaan, over mijn eigen reizen naar alle windstreken, mijn
avonturen. Maar ook over de reis van de verandering in de bedrijven en organisaties

Mijn thuisfront ofwel mijn vrouw Astrid en dochters Rosalie en Isabel hebben dit

van opdrachtgevers, mijn reisgenoten en mijn professionele bijdrage daaraan.

jaar het nodige geduld met mij moeten opbrengen, obsessief als ik in de weer was

Een aantal van die reisgenoten polste ik of ze misschien over die reis wilden

met dit boek. Bedankt!

vertellen en ik was blij verrast te zien hoe graag zij zich lieten verleiden om aan dit
avontuur hun bijdrage te leveren. Het werd me steeds duidelijker: dit boek moest ik

Ik ben erg blij met dit boek en hoop vurig dat heel veel mensen er energie van

gaan maken. Maar toen kwam ik erachter dat schrijven een vak is. Daar moet je je

krijgen. Dat ze zich herkennen in de verhalen of zich gaan afvragen: waarom heb ik

volledig aan wijden, je kunnen afzonderen, stilistisch van wanten weten, kortom:

dit tot nu toe nooit gedaan? Hoe kritisch ben ik eigenlijk naar mezelf? Hoe kwetsbaar

het métier beheersen. En ik kan wel van mezelf zeggen dat ik een verhalenverteller

durf ik me op te stellen? Wanneer ga ík uit mijn comfort zone?

ben, maar daarmee ben ik nog geen schrijver.
Dus besloot ik een schrijver in te schakelen die mooie verhalen zou maken van mijn

En wie weet gaat het broeien en neem jij, de lezer, eindelijk het besluit om zelf die

geschreven en gesproken teksten en interviews. Verschillende ontmoetingen met

reis te aanvaarden die je al zo lang wilt maken.

potentiële schrijvers leverden niet die klik op die ik zocht, en toen dacht ik aan een
vroegere vriendin, journaliste en ‘juicy en spicy’ schrijfster Trix Broekmans.
De klik was er meteen weer en samen zijn we een prachtig avontuur aangegaan.
Het was een reis door de tijd met worstelingen en inspiratie, vertrouwen in elkaar en

Ben Tomesen
Bergen NH, november 2017

boven alles groot enthousiasme. We wisten allebei dat het een prachtig boek ging
worden. En dat werd het.
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Inleiding
De Reis van de Verandering

Met pa de bergen in

Met ma op de uitkijk

I

k weet nog precies waar het begon en wat ik voelde. De

Nieuwsgierige blikken, verlegen lachende mensen, uitnodigende

magische versmelting van aantrekkingskracht en angst. Het

gebaren, onhandige aanrakingen. We worden opgenomen in het

fascineert me, overweldigt me én het doet me terugdeinzen. Ik

gezelschap. Of worden zij opgenomen in ons gezelschap?

wil er helemaal in opgaan en er tegelijkertijd aan ontsnappen.

Enkele zigeuners lopen het bos in en komen terug met bossen hooi

De passie die ik voel voor de oerkrachten in die onvergetelijke

voor de paarden. Als de duisternis valt, wordt er een gigantisch

ontmoeting: enerzijds het non-conformistische, de romantische

vuur gemaakt. Prachtige zigeunermuziek klinkt, uit een wereld die

klanken van de muziek, anderzijds het harde leven dat de gegroefde

ik tot dan toe niet kende.

gezichten getekend had. Nondeju: zó moet het leven geleefd

Daar en dan ontstaat mijn romance met het avontuur. De liefde

worden! Ik krijg er weer tranen van in mijn ogen.

voor de natuur. De zielsverwantschap met de romantiek van oude
volkeren. De overgave aan het onbekende. En: het vertrouwd raken

Ik ben negen jaar oud. Mijn vader heeft zelf een vouwwagen

met mijn angsten.

gebouwd. Met een zwarte Opel Kapitein die net iets te weinig

Met de Opel Kapitein op driepassentocht

trekkracht heeft, zijn we op weg naar Zwitserland, ons einddoel. Bij

Bij het naar bed gaan hebben mijn broertjes en ik nog wel wat

de Nürgburgring besluit hij om aan de rand van een woud ons bivak

vragen over de zigeuners. Is het niet gevaarlijk, hier kamperen? Pa,

op te slaan. We zijn er nog geen half uur wanneer een groep échte

op zijn bekende opgeruimde toon, stelt ons gerust: ‘Welnee jongens,

zigeuners naast ons neerstrijkt. Ik kijk mijn ogen uit: ze hebben van

dit zijn prima mensen!’ Vlak voordat ik in slaap val, zie ik dat hij

die klassieke woonwagens, en paarden! Dit ken ik alleen uit films

tóch nog stiekem de houten tenthamer naast zijn hoofd legt.

en boeken; nooit heb ik dit in het echt gezien. Het is opwindend,
maar ik ben ook een beetje bang, beducht voor het onbekende.

Met koehoorn voor de Rhônegletscher

Ter plekke wordt mijn vader mijn grote voorbeeld van een
inspirerende leider. Gepassioneerd, met het lef om van de gebaande

Mijn vader niet. Integendeel. Mijn vader gaat zonder aarzeling op

paden af te gaan, altijd zelf in de frontlinie, in contact met zijn

hen af, alsof het een ontmoeting met oude vrienden betreft. Hij

omgeving en bereid tot échte ontmoetingen. Thuis neemt hij ons

praat half Duits, vult de rest aan met gebaren en er ontstaat een

vaak mee om te gaan ‘polderen’. Dwars door landerijen en wei-

levendige uitwisseling. Waarover?

landen lopen we. Wanneer we een boer tegenkomen, gaat hij er
11

meteen op af: ‘Wat heeft u toch een mooi land.’ Ontwapenende

‘reizen’, maar aan het Middelhoogduitse Reisiger. Het middeleeuwse

zee verder aangewakkerd. Daar smeed ik mijn plannen voor latere

Ik begeleid hen bij de implementatie van veranderingen. Dat zijn

tactiek, want we mogen daar helemaal niet lopen. Maar niets of

woord duidt op iemand die reisig is, ofwel op krijgstocht zijnde, en

reizen en expedities.

spannende processen waarin vele machten en krachten spelen,

niemand houdt mijn vader tegen, God noch gebod.

is afgeleid van Reise (krijgstocht). Ook het Nederlandse woord

mensen vaak uit hun comfortzone moeten komen, posities, macht

‘reis’ betekent oorspronkelijk krijgstocht.

en geld een rol spelen en we geconfronteerd worden met onze

De beer is los

Hij geeft ons twee levensmotto’s mee.

eigen natuur en die van anderen.

‘Pluk de dag’
Echte overgave ontstaat als je in het hier en nu durft te leven, en

Ik werk vaak met multiculturele organisaties, ook in het buiten-

De geest is uit de fles

Op mijn 23ste, na mijn kandidaatsexamen, wil ik op reis.

land. Mijn reiservaringen zijn mijn trouwe bondgenoten bij deze

Met een vriend rijd ik in een Renault 4 tamelijk onvoorbereid door

processen.

De jaren daarna.

Griekenland, Turkije, Perzië, Afghanistan, Pakistan, India en

In 2010 werd ik lid van de Foundation for Natural Leadership, in

Wij wonen in een heuse directeurswoning uit 1907, naast de

Nepal. Grote avonturen, levensgevaar, veel improviseren, lef, bluf

2002 opgericht door een aantal topmensen uit het bedrijfsleven

‘Een vliegende kraai vangt altijd wat’

technische school in Bergen op Zoom waar mijn vader directeur is.

en goede engelbewaarders brengen ons uiteindelijk in de Himalaya,

met liefde en zorgzaamheid voor de natuur en de ambitie om een

Ga eropuit, ga eropaf! Laat merken dat je bereid bent de confrontatie

Hij, zoon van een fabrieksarbeider, komt uit een warm katholiek

waar we een trekking maken van drie weken. We verkopen ons

duurzamer planeet te creëren.

aan te gaan, in alle betekenissen van het woord. Zie je kansen en

nest. Hard werken en studeren – en ook zijn ervaringen als

autootje, dat inmiddels met touwtjes aan mekaar hangt en reizen

De Drakensbergen in Zuid-Afrika, de Caha Mountains in Ierland,

durf ze te pakken.

verzetsstrijder – maken dat hij verder komt in het leven. Op zijn

per trein en vliegtuig terug naar huis.

de Mt. Kenya in Kenia en de Mt. Toubkal in Marokko vormen nu

En óók: wees voorbereid voor als het fout zou gaan…

27ste wordt hij directeur van de ambachtsschool in Druten.

Daarna heeft de reiskoorts me niet meer losgelaten en tot op de dag

het decor van de trails die ik mede faciliteer als onderdeel van

Over zijn arbeidersafkomst spreekt hij altijd met liefde; daar is hij

van vandaag zit het verlangen om te reizen onder mijn huid.

leiderschapsprogramma’s.

niet als je te veel in het verleden leeft of angst hebt voor de toekomst.
De reiziger durft te ‘zijn’ en zich over te geven aan het moment.

Een roeitochtje met mijn vader en mijn broertjes Leon en John op

trots op. Ons huis staat open voor iedereen, ook voor ‘notabelen’

Terug naar onze eigen natuur als basis van leiderschap, een

de Brienzersee. Stralend weer is het. Vader en broertjes duiken

als ondernemers, fabrieksdirecteuren, pastoors, officieren en

hernieuwde connectie maken met jezelf. De uitdaging is hier: Uit je

beurtelings in het glasheldere water. Dan, tussen de bergen, nadert

politici. Twee werelden komen bij elkaar. Dat zal mij later van pas

een pikdonkere lucht. Binnen tien minuten zitten we in een storm.

komen op mijn reizen, wanneer ik mag omgaan met prinsen én

‘Lekker windje, hè jongens?’, zegt pa. Intussen zie ik hem taxerend

bedelaars.

kijken. Als een bezetene roeit hij terug. ‘Komt goed jongens, hou je

De cirkel is rond

comfortzone durven treden, lopen in stilte, reflectie op jezelf, het
delen van levensverhalen en ‘resetten’ voor een nieuwe balans.

Dertig jaar geleden startte ik Chance bv, consultants voor bedrijven,
non-profit- en maatschappelijke organisaties en politieke besturen.

maar stevig vast.’

Ik zit graag op de grote zolder van ons huis. Daar ben ik in een

Geen seconde ben ik bang. Ik word pas bang wanneer ik mijn

andere wereld. Er hangt een bedompte lucht van oude boeken,

moeder hoor schreeuwen, die met een hoop andere mensen op de

wasgoed, de kampeerkist en de rieten mand met het verborgen

oever staat. Later horen we dat die dag twee mensen zijn verdronken.

verleden van mijn ouders. Kleine ijzeren dakraampjes en de twee

De reis van de verandering is nu: de reis van mijn leven.

dakkapellen benadrukken de intimiteit die ik daar voel. Op
Van deze reis zijn diverse kiekjes gemaakt, en één foto in het

schooldagen hoor ik beneden me het droge, klinkende geluid van

bijzonder wekt nog steeds mijn ontroering op. Mijn vader in zijn

bankhamers op aambeelden van de smederij die aan de school is

blote bast, met een stok, en wij naast hem. Kwetsbare jonge jongens,

verbonden.

maar ook zó verlangend om verder te gaan. Dat gevoel heb ik nog
steeds. Dat verlangen om verder te gaan.

Ik verzamel munten uit verre landen en elke maand stuur ik een
brief naar een ambassade in Den Haag met het verzoek om

Mijn vader onderkende het gevaar, deinsde er niet voor terug, maar

‘informatie’ over hun land. De meest obscure landen sturen, soms

hij was geen roekeloze man. Ik ben net zo. Wanneer ik reis, zoek ik

een half jaar na dato, hun propaganda op, vaak gedrukt op slecht

het gevaar niet op, maar het houdt me ook niet tegen. Als ik graag

papier, met vale kleuren. Maar ook met beelden van exotische

ergens heen wil waar het eventueel gevaarlijk is, ga ik toch.

oorden en landen uit sprookjes uit Duizend-en-een-nacht.

‘Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bij elkaar om voor
hout te zorgen, orders te geven en het werk in te delen, maar roep in hen het
verlangen wakker naar de uitgestrekte, eindeloze zee.’
A NTOINE

DE

S AINT -E XUPÉRIE ,

Franse schrijver en vliegenier

De reiziger beweegt, durft af te wijken van het pad en gaat de
ontmoeting niet uit de weg, ook niet met zichzelf.

Op die zolder van ons huis hebben fantasie en dromen bezit van

Het woord ‘reiziger’ is overigens niet ontleend aan het werkwoord

me genomen en is het verlangen naar verre landen en de eindeloze
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‘Als je jong bent is reizen een deel van je opvoeding,
als je ouder bent is het een deel van je ervaring’

EIGEN REISVERHALEN

F RANCIS B ACON
Engels filosoof en staatsman 1561-1626

De reis naar India
1973
Het grote avontuur

I

k ben 23 en het broeit aan alle kanten. Ik heb mijn kandidaats-

erin die eruit geschoven kunnen worden, om ‘s nachts plaats te

examen in de Sociale- en Culturele Wetenschappen aan de

maken voor een plank, ons bed. Voorop hebben we een bullbar

Universiteit van Utrecht gehaald. Het is allemaal best

gelast en boven op het dak staat een kist vol reserve-onderdelen,

interessant, maar als rechtgeaard doener ben ik het gelul even

gescoord op het woonwagenkamp De Kortjan, waar Klaas Otto de

helemaal zat. Ik wil weg! Op reis! Een vriend van mij, Jasper, wil

godfather is.

hetzelfde. We besluiten naar India te gaan. India is hot, zeker na de

Op een zaterdagavond zeggen we eerst nog even onze vrienden

belangstelling van The Beatles voor de Indiase filosofie en hun

gedag in de Pepponebar van Johan Buijs. Daar gelooft niemand dat

relatie met Maharishi Mahesh Yogi. Iedereen wil naar India, maar

we echt gaan, maar ons Renaultje voor de deur is het bewijs. Daar

wij gaan het echt doen!

gaan we.
Dwars door Frankrijk, Italië, Joegoslavië. Geen plan, geen route,

Eerst moet er geld verdiend worden. In het Antwerpse havengebied

geen tijdpad, geen kaarten, niks. Avontuur. Volkomen intuïtief. We

kun je veel geld verdienen als pijpfitter. Ik kan hooguit een beetje

rijden Skopje binnen, stomtoevallig op de dag waarop de aardbeving

lassen en branden, geleerd bij de smederij van Janus Verhoeven,

wordt herdacht die tien jaar eerder duizenden doden eiste. Bij een

oom van een vriend van me. Die zei altijd: ‘Werk, da motte zien! Da

enorme heuvel waar alle slachtoffers begraven liggen, komen de

motte nie zoeke!’ Schitterende kerel.

families met etensmanden en flessen wijn samen. Naast de

Een beetje bluf is nooit weg, en met hulp van een ex-machinist uit

droefenis wordt er ook het leven gevierd. Wij zijn erbij. Heel

Halsteren die de vragen met me oefent, slaag ik nipt voor de test en

indrukwekkend.

word zowaar aangenomen als assistent-pijpfitter. Elke vrijdag krijg

En dan Turkije. Dagenlang over stoffige wegen rijden en ineens, in

ik via een koppelbaas mijn loon overhandigd en op weg van

een al net zo stoffig en wat verlaten dorpje, komt vanuit de verte

Antwerpen naar Bergen op Zoom gaat de helft van het geld meestal

een man naar ons toe lopen. In een keurig pak, mét stropdas.

op in de kroegen van Putte, een grensplaats vol cafés en seksshops.

Allemaal mensen om hem heen; hij is kennelijk de autoriteit van

Vijf maanden later vertrekken we dan echt. In een Renaultje 4 van

het dorp. Hij geeft ons een hand en zegt, in gebroken Nederlands:

acht jaar oud, met 158.000 kilometer op de teller. Kostte 500

‘Werkspoor Enschede. Twaalf jaar gewerkt.’ Hij zag natuurlijk aan

gulden. Het voorbankje hebben we eruit gehaald; twee stoelen gaan

ons nummerbord dat wij Nederlanders zijn. Wat een geweldige

Onze trouwe bondgenoot, de Renault 4
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Nep-perskaart die vele deuren opende

In het Brabants Nieuwsblad

ontmoeting! Hij hoorde bij de eerste lichting gastarbeiders, is

kan ruiken. Ik maak een praatje met hem en hoor dat hij echt wordt

teruggegaan en heeft van het verdiende geld een paar huizen voor

ingezet als ‘hasjhond’. Dan steek ik de mannen wat geld toe,

zijn familie gekocht.

hooguit 20 gulden of zo. Wij mogen als eersten de grens over.

Turkije heeft ook zijn gevaarlijke kanten. We worden gewaarschuwd

Eenmaal in Kabul word ik overmoedig. Ik zeg tegen Jasper: ‘Wij

dat we beter niet alleen door het oosten van het land kunnen rijden,

gaan een interview maken met de minister van Buitenlandse Zaken.’

want daar opereren rovers. Maar ja, wij willen naar Perzië, en dus

Eerst even naar de universiteitsbibliotheek om wat gegevens over

rijden we toch door Oost-Turkije. Ongeveer elke twintig minuten

de man te verzamelen en dan naar het ministerie, waar ik zeg dat

zien we een leeggeroofde vrachtauto langs de kant. Ik heb echter de

we een afspraak met de minister hebben. We komen nog een heel

hele tijd het gevoel: dat gaat mij niet overkomen, punt!

eind. Pas bij zijn kamer vallen we door de mand. Een stel kerels

Dan nemen we een bocht en jawel, daar ligt midden op de weg een

met geweren flikkert ons het pand uit. Ik ben niet bang. Ik heb geen

man, met wat mensen erbij. Ze gebaren dat we moeten stoppen.

misdaad begaan en ik heb bovendien altijd een engelbewaarder op

Mijn intuïtie zegt meteen: dit is foute boel. Het rare is, ik weet

mijn schouder. Wat kan mij gebeuren?

precies wat ik moet doen. Heel zachtjes rij ik naar het groepje toe,

Wel moet ik zeggen dat er iets aan deze reis is voorafgegaan dat met

doe net alsof ik ga stoppen. Wanneer ik er vlakbij ben, geef ik een

die houding te maken heeft. Want ik was dan voor velen wel een

enorme dot gas. Een vent knalt tegen de bullbar en vliegt over de

vlotte jongen die er altijd bij hoorde, een lefgozer, maar onder die

auto. Het is erop of eronder.

handige verpakking zat een heel verlegen en onzeker jongetje, ook

Ik heb ook achteraf nooit nare dromen gehad van dit incident; het

tegenover vrouwen. In Utrecht, waar ik studeerde, had ik een los-

was onze redding.

vast vriendinnetje, dat met twee andere meisjes een flat deelde. Op

Ja, bij reizen hoort gevaar. Dat moet je accepteren, en anders niet

een dag, toen mijn vriendinnetje niet thuis was, heeft het tweede

gaan. Het is wel duidelijk dat je overal en altijd alert moet zijn, al je

meisje me verleid. Hetzelfde gebeurde veel later door het derde

zintuigen scherp moet houden. En zelfs dát helpt niet altijd. In

meisje. En behalve dat het heel gezellig en leuk en romantisch en

Perzië worden al onze medicamenten en fotorolletjes uit de auto

superlekker was, gaf het ook een enorme boost aan mijn

gejat, terwijl wij op de ambassade van Afghanistan urenlang op ons

zelfvertrouwen. Dat ik dacht: jezus, ik ben eigenlijk veel leuker dan

visum zitten te wachten. Onze auto stond wél keurig op de

ik dacht! Want vooral dat ene meisje was een onbereikbaar ideaal

binnenplaats van de ambassade. De dieven horen dus tot het eigen

voor mij. Nu kreeg ik het gevoel: ik mag er zijn. Ik mag ook van

personeel.

mezelf houden en mijn charmes gebruiken. Dat is toen heel erg

Vervolgens blijkt de grens van Afghanistan gesloten in verband met

binnengekomen. Dat heb ik daar aan de grens ook ingezet.

een staatsgreep. Er staat een enorme rij met tientallen auto’s en wij

Zelfbewust opereren, een beetje bluffen en m’n charmes gebruiken.

staan helemaal achteraan. Ik heb absoluut geen trek in eindeloos

Lopend tussen de lijken in Benares
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Kabul: boeiend en gevaarlijk

wachten in de hitte en dus besluit ik tot een potje bluf. Ik scheid me

Misschien dat ik daardoor soms iets te veel erop vertrouw dat alles

af van het roedel wachtenden en stap op de grenswachten af,

wel goed zal gaan. Zoals die nacht dat we gaan slapen aan de rand

gewapend met mijn vervalste perskaart van de International Press

van een stadje. Hadden we niet moeten doen, zomaar in de

Organization, gemaakt door mijn hartsvriend Boy. Expres van huis

verlatenheid; we hadden naast het lokale politiebureau moeten

meegenomen onder het motto ‘Je weet maar nooit’. Plus een handje

gaan staan.

zogeheten pikante balpennen: je ziet een meisje in bikini en als je

Midden in de nacht word ik wakker en ik voel meteen dat er iets

de balpen omdraait, gaat de bikini uit. Gekocht bij de Bico Bazar in

gaat gebeuren. In de Renault moet je een sleutel doen en dan heb je

Bergen op Zoom, en nu gaat er een van hand tot hand bij de

een soort eierwekker waarmee je ‘m start. Ik denk: die sleutel moet

Afghaanse grenswachten, aan wie ik ook mijn perskaart heb laten

er alvast maar in, want er zit iets niet goed.

zien. Er loopt een jongetje van een jaar of dertien rond dat drugs

Vlak daarna komen er zúlke stenen door de zijruiten. Overvallers!
17

Gelukkig hebben ze de achterklep niet gezien, die een stukje

Hij: ‘Heb je een plan dan?’

openstaat als we gaan slapen. Ik ben zó alert dat ik me onmiddellijk

Ik: ‘Nee, eigenlijk niet.’

uit de achterklep laat vallen en ik zet het op een rennen tot een

Hij: ‘Lever je sleutels in bij mijn assistent; jij rijdt met mij mee,

tiental meters verderop. Daar begin ik te gillen en te gillen en

want jij gaat mee.’ Heel gedecideerd. En hij had gelijk, we hadden

intussen gooi ik alle stenen die ik kan vinden naar de mannen in

helemaal geen plan. Krijg je verdomme een dijk van een uitnodiging

het duister. Dat hadden ze niet verwacht. Ook Jasper laat zich uit

en daar zeg je ‘nee’ op, terwijl je geen plan hebt. Daar heb ik veel

de auto vallen. Jasper is een grote kerel. De overvallers slaan op de

van geleerd. Mensen pakken vaak de kans van hun leven niet

vlucht.

omdat ze zogenaamd iets anders hebben. Ik heb het wél gedaan.

Voor ons loopt alles goed af, op wat schrammen na van de glas-

Pak je kansen, nóg zo’n les die ik onderweg heb geleerd.

splinters, maar de politie, die met alle geweld wil dat we met hen

Dus we gaan mee naar zijn huis. Daar doet-ie fantastische dingen.

teruggaan naar de plek van de misdaad, pakt daar ter plekke drie

Er staan daar zware houten kegels, niet te tillen. Hij pakt er twee op

volkomen willekeurige mannen op, die vervolgens helemaal in

en staat er net zo makkelijk mee te zwaaien alsof ze niks wegen.

elkaar worden geslagen. Wij blijven zeggen dat wij niemand hebben

Een man op leeftijd. Ook doet-ie iets met massage van de zenuwen

kunnen identificeren in het donker, maar ze voeren de drie af en

Deva Murti toont neus-keelmassage

achter in je keel. Hij doet een slangetje door mijn neus, haalt dat er

God weet wat er met die kerels is gebeurd. Later komt er een

door mijn keel weer uit en gaat dan met bepaalde bewegingen

gedistingeerde heer op ons af die ons meeneemt naar een vriend,

masseren, heel interessant.

die de kapotte ruiten heeft vervangen door dikke ruiten van gewoon

De volgende dag staan we bij die grote bijeenkomst, met duizenden

vensterglas.

mensen op een groot veld. Hij stelt mij voor als een van zijn
discipelen uit Europa, met een vette knipoog naar mij. Later neemt

In Pakistan is de boel overstroomd; we komen er met veel moeite

hij ons mee naar een tempel waar je normaal nooit in mag. Wij

doorheen en daar is dan eindelijk India! We sluiten aan bij een

worden als belangrijke gasten ontvangen.

viertal aardige Duitsers en bij een benzinestationnetje hebben we

‘s Avonds zitten we in het huis van Deva Murti in een open ruimte

vervolgens de allermooiste ontmoeting van de hele reis. Komt er

met een judomat-achtige vloerbedekking en hij zegt na een aantal

een man aan met een enorm gevolg in jeeps. Blijkt dat een van de

interessante lezingen plots ‘Welterusten’ en gaat liggen. Wij dus

grootste yogameesters van India te zijn! Die man is persoonlijk

ook maar liggen en oogjes toe. De volgende dag hebben we er

adviseur van Nikita Chroesjtsjov, Kennedy, Nehru en tal van andere

gegeten en zijn daarna weer verder gegaan.

wereldleiders en artiesten.
Hij stapt recht op mij af, kijkt mij aan en zegt in het Duits: ‘Jij bent

Waarom pakte deze ervaring mij zo? Blijkbaar herkende ik iets in

geen man, jij hebt geen baard.’ Want ook op reis scheer ik me elke

die man en die man vond mij kennelijk de moeite waard. Dat vond

dag; dat vind ik lekker fris.

ik fantastisch. En het toeval, dat wij daar net bij dat benzinestation

Ik zeg: ‘Wat? Ik geen man?’ En ik klop hem op zijn schouder, want

Yogirai Deva Murti: ’Jij bent geen man, jij hebt geen baard.’

Anatomische les aan gasten

staan als hij daar aankomt. Toeval, dat zijn voor mij kansen die

dat doet hij bij mij ook. Zegt een van zijn assistenten die Engels

voorbijkomen. Je moet ze wel zien en ook durven pakken. Als je

spreekt: ‘You can’t do that, he is the great Yogirai Deva Murti.’

die man gaat opzoeken kom je hem niet tegen, of je komt er niet bij.

Ik zeg in het Nederlands: ‘Lazer op, man. Hij doet het bij mij toch

Deze ontmoeting alleen al is een reis van een jaar waard.

ook?’
‘Weet u wel wie dit is?’

Tenslotte bereiken we Nepal, waar we besluiten de Jomsom-

Ik: ‘Weet jij wel wie ík ben?’ Ja!

trekking te lopen van drie weken, op de flanken van de Dhaulagiri

Deva Murti zegt tegen mij: ‘Ga met mij mee, ik heb morgen een

en de Annapurna. Totaal onvoorbereid en ook in het geheel niet

grote demonstratie en daar wil ik jullie mee naartoe nemen.’

toegerust voor zoiets. We maken daar geen punt van. Het is allemaal

Ik reageer een beetje aarzelend: ‘Ja, nee...’

nog erg primitief en er lopen heel weinig mensen. Het grootste deel
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‘Ik maak ook steeds meer innerlijke reizen.’

Louise ten Have
Hoofdredacteur Columbus Travel, wereldreiziger

D

e hoofdredacteur en mede-oprichter van reismagazine

Wat gebeurde er precies?

Columbus Travel is een stralende verschijning, met een

‘De apartheid was daar nog niet zo lang geleden afgeschaft en voor

fraaie bos krullend haar, een zwierige lange rok en een

mij als halfbloedje – want al zie ik er vrij wit uit, ik ben toch echt

prachtige lach. Een gebronsd velletje suggereert dat ze net terug is

fysiek een product van wit en zwart – was het heel interessant om

van de zoveelste reis. Maar nee. Zij is het geslaagde product van

midden in die blanke familie gegooid te worden, waar ze allemaal

een Surinaamse moeder en een witte Hollander.

hun meningen hadden over de afgeschafte apartheid. Ook tijdens
het reizen zaten we vaak tussen blanken en hoorde ik verhalen die

‘Van de eerste keer Suriname kan ik me weinig herinneren; ik was

ze echt niet hadden verteld als ze hadden geweten dat ik een

twee. Op de foto’s zie je een klein meisje heel geïrriteerd naar

halfbloedje was. Als ik vertelde over mijn komaf werden hun

allerlei insecten slaan. Die reis was mijn enige ver-weg-ervaring en

verhalen op slag genuanceerder.’

dat is heel lang zo gebleven. Wij gingen op vakantie met de auto
naar Europese landen en dan ergens in een appartementje bij

Vond je dat niet schokkend, om midden tussen dat soort

mensen thuis. Kamperen deden we nooit. Heb jij ooit een zwarte

racistische praat te zitten?

vrouw op een camping gezien? Nee, hè? Dat bedoel ik.’

Een glimlach: ‘Nee, bij mij had het een heel ander effect. Misschien
was het een kleine cultuurshock, maar juist heel aanlokkelijk: ik
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Toch kreeg het reisvirus jou op zekere dag te pakken.

was in één keer in een andere wereld, met andere mensen, andere

‘Pas laat, hoor, ik was al bijna dertig. De oma van mijn toenmalige

ideeën. Het raakte bij mij een snaar, niet alleen door dat zwart-wit-

vriend werd ernstig ziek en het zou misschien slecht aflopen. Ze

issue. Ik besefte: de plek waar je geboortebedje staat, is dus best

woonde in Zuid-Afrika; de hele familie moest en zou daarheen.

essentieel. Had mijn bedje ergens anders gestaan, dan was mijn

Ik was heel terughoudend: twaalf uur in het vliegtuig zitten, voor

leven heel anders gelopen. Vanaf dat moment begon het idee over

maar twee weken daar? Dat is de moeite toch niet? Maar ik ben

wat normaal is, wat mensen normaal vinden, een plek in mijn

meegegaan en het viel natuurlijk hartstikke mee; die twaalf uur

leven in te nemen. Ik dacht: zij hebben daar een heel andere

zijn zó om. Toen kwam ik daar en het was meteen een eye-

‘normaal’ dan wij. Dat wakkerde bij mij het reisgevoel aan. Ik wilde

opener.’

weleens kijken wat de ‘normaal’ was in andere landen.’
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‘Ik ben altijd op zoek naar authenticiteit.’

Jimmy Nelson
Fotograaf, auteur, hoeder van de planeet

J

immy Nelson is een Britse fotograaf die wereldfaam verwierf

eigen ervaring: vanaf het eerste tot en met het laatste woord weet

met zijn monumentale fotoboek Before they pass away over

hij zijn gehoor te boeien. En die man zit nu tegenover mij, op een

inheemse stammen – zoals de Chukchi in Siberië, de Kazakken

lawaaierig terras in Amsterdam, waar hij woont en zojuist een

in Mongolië, de Ladakhi in India, de Mursi in Ethiopië en de Dani

prachtige en inspirerende werklocatie met zijn bedrijf heeft

in Papoea-Nieuw-Guinea – in navolging van zijn grote voorbeeld,

betrokken Een gepassioneerd verteller, die zijn woorden van tijd

fotograaf Edward Sheriff Curtis, die 150 jaar geleden door Noord-

tot tijd onderstreept met een keiharde mep op de tafel, die de

Amerika trok om de Indianen te portretteren. Van die stammen is

kopjes en glazen op tafel doet rinkelen.

weinig meer over en Nelsons missie is om ons te laten zien dat de
cultuur van de door hem gefotografeerde volken eveneens dreigt te

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: hoe is

verdwijnen.

reizen in jouw leven gekomen?

Naast vele positieve reacties kwam er ook van diverse kanten

Nelson: ‘Vanaf mijn geboorte. Ik werd geboren in het United

kritiek op de foto’s. Té gestileerd en geënsceneerd. Ja en? Je hoeft

Kingdom en toen ik twee maanden was, ging ik daar alweer weg,

niet eens echt goed te kijken om te zien dat het hier om staatsiefoto’s

omdat mijn ouders door het werk van mijn vader de hele wereld

gaat. Trekken Willem Alexander en zijn Máxima hun dagelijkse

afreisden. Mijn vader was geoloog en avonturier. Tussen zijn

klofje aan wanneer ze op de staatsiefoto moeten? Nou dan! De

twintigste en dertigste werkte hij voor de British Antarctic Survey

vorstelijke volkeren die Nelson heeft geportretteerd, hebben voor

en woonde jarenlang in Antarctica, grotendeels in een tent. Weer

deze bijzondere gelegenheid hun mooiste kleren aangetrokken en

terug in de bewoonde wereld ontmoette hij mijn moeder, een

zich in de fraaiste traditionele uitdossing gehuld. Nelson heeft ze

aankomend dokter. Ze trouwden, hij ging voor Shell werken en zo

vervolgens gefotografeerd in een omgeving die past bij royalty:

ben ik vanaf mijn nulde overal met hen meegegaan waar zijn werk

schitterende landschappen, die de mensen extra indrukwekkend

hen bracht: Centraal-Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika.

reliëf geven.

Overal. Ik werd dus zo’n beetje reizend geboren.’

Nelson is veel meer dan een fotograaf; hij maakte ook documentaires
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samen met de BBC, hij schrijft en is veelgevraagd als spreker. Dat

Heb je enig idee hoe dat jou heeft beïnvloed?

laatste is geen wonder; zijn lezingen zijn een beleving, weet ik uit

‘Het grootste deel van mijn leven heb ik reizend doorgebracht. Ik
105

malaria. Ik had mijn ouders bezocht die op dat moment in Afrika
zaten en de stress was waarschijnlijk het gevolg van het feit dat ik
niet graag terugkeerde naar de kostschool. In elk geval heb ik de
ziekte alopecia totalis opgelopen, waardoor je acuut kaal wordt. En
niemand luisterde naar mij; ik sloot me helemaal op in mijn eigen
wereld. Onder de dekens van mijn bed verslond ik alle boeken van
Kuifje, en toen ik op mijn zeventiende klaar was op die kostschool,
zei ik: fuck you, ik ga gewoon weg. Ik ga naar Tibet, net als Kuifje,
het enige land waar ze net zo kaal zijn als ik. Dus ik heb een enkeltje
Tibet gekocht en heb vervolgens door Tibet gezworven, als een
soort monnik, maar dat was ik natuurlijk niet.’
Daar maakte je je eerste foto’s.
‘Ik had drie rolletjes Kodacolor Gold meegenomen en iedereen
gefotografeerd die lief tegen mij was. Het waren mijn eerste echte
menselijke ontmoetingen in die cultuur en die foto’s heb ik
verkocht aan National Geographic toen ik terug was. Iedereen zei
toen: jij bent fotograaf. Ik dacht: oké, mooi, ik ben fotograaf. Toen
ben ik oorlogsfotograaf geworden.’
Waarom?
‘Ik ben niet geïnteresseerd in oorlog, maar wel in de pijn van andere
mensen. Het was een manier om mijn eigen problemen daarin te
Een veel bewogen jeugd

verstoppen. Want stel dat jij een Afghaan bent en ik zit daar met jou
in Afghanistan op een bankje, dan moet jij blijven en ik kan
weggaan. Dat maakt mijn leven gemakkelijker en minder pijnlijk
dan het jouwe, want jij hebt de dood voor ogen.
Vervolgens leerde ik Tineke kennen, die mijn vrouw werd en die

Waterfall Ua Pou, Frans Polynesië

tegen mij zei: “Jij gaat binnenkort dood als je je leven niet omgooit.”
Daar zat wat in. Toen ben ik hier in Nederland commerciële fotoreis nog altijd. Ik hou van reizen. Wel moest ik van mijn zevende

grafie gaan doen.’

tot mijn zeventiende naar een Britse kostschool, een jezuïtische

interesseerde me niet. De mens worden die ik weer wilde zijn, dat

resseerd waren, op een aantal lieve mensen na, zoals jij, en drie jaar

is tien keer belangrijker dan geld.

geleden adviseerde iemand mij: “Ga nou eens uitleggen waarom je

katholieke kostschool, met duizend jongens en vierhonderd

Een totaal andere wereld.

Mijn ex-vrouw en ik zijn tussen haakjes heel goede vrienden

dit boek hebt gemaakt. Waarom jij doet wat je doet.” Ik had nog

priesters. Daar zat ik dan, achter muren opgesloten. Ik ben misbruikt

‘Die interesseerde me geen reet, maar daardoor kon ik wel gas en

gebleven; we zijn heel eerlijk tegen elkaar, hebben geen ruzie en we

nooit in het openbaar gesproken, en inmiddels is dit wat ik het

door priesters tussen mijn zevende en negende, en het enige dat ze

licht betalen. Reizen bleef ik als hobby doen en zes jaar geleden

werken ook nog steeds met elkaar.’

grootste deel van mijn leven doe: lezingen, TED-talks. En dan leg ik

tegen mij zeiden was: jij bent dom; jij kunt alleen maar tekenen en

zeiden mensen die mij lief zijn, zoals mijn vrouw, inmiddels mijn

zingen en muziek maken. Ik was heel creatief, een beetje autistisch

ex-vrouw: “Jij moet weer geboren worden, jij moet terug naar je

Je reisde naar uithoeken van de wereld met de camera in de

terlijke, met mijn camera. De andere is de reis om mijzelf te ontdek-

en een beetje dyslectisch, en toen werd ik op mijn zestiende ook

zíel!” Mep op tafel. “Jij moet weer de mens worden die je hoort te

aanslag. Het resultaat was het boek ‘Before they pass away’,

ken. Om door de ontmoetingen met de mensen door middel van

nog eens van de ene op de andere dag kaal ten gevolge van

zijn.” En dat is precies wat ik ben gaan doen. Mijn ziel terugvinden.

dat je in één klap wereldfaam bezorgde.

dat fototoestel mezelf beter te leren kennen. That gives me peace.

verkeerde medicijnen en stress. Die medicijnen waren tegen

Op mijn eigen manier. En of je op die manier geld kunt verdienen,

‘Het grappige is dat maar heel weinig mensen in mijn boek geïnte-

En daar gaat het om.’
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uit: ik maak eigenlijk twee reizen naast elkaar. De ene reis is de let-
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‘Je kunt alleen goed leiding geven
als je echt bent.’
Philip de Ridder
Voormalig algemeen directeur Heineken Nederland

P

hilip de Ridder is de laatste topman van Heineken Neder-

niet van alleen zijn hield; daarom had ik een hond in mijn studen-

land, destijds verantwoordelijk voor de Nederland-organi-

tentijd om maar tegen iemand aan te kunnen lullen, maar als je

satie, de brouwerijen in Zoeterwoude en ’s-Hertogenbosch

echt met niemand kunt praten... En in het bos waren ook nog eens

en Vrumona, de frisdrankenpoot van Heineken. Toen Philip als

allemaal gevaarlijke beesten, dus even een wandeling maken was

algemeen directeur verantwoordelijk werd voor een grote organisa-

er niet bij. Het enige dat ik had was die herdershond die niet snapte

tieverandering in de Nederland-organisatie heb ik hem als externe

ik wilde. Dan duurde een weekend lang. Dus ik was heel opgelucht

adviseur met mijn collega’s een aantal jaren mogen helpen.

als het zondagavond was en die bosarbeiders allemaal weer binnenkwamen.’

Philip, vertel eens, hoe is reizen in jouw leven gekomen?
‘Het echte reizen kwam in mijn leven tijdens mijn stage als student

Ik heb ooit geleerd: iemand zich eenzaam voelt als hij alleen

bosbouw in Wageningen. De meeste Wageningse studenten gaan

is, bevindt zich niet in goed gezelschap. Dat kan ik bij jou niet

een half jaar naar het buitenland, zo ook ik. Ik wilde de echte basis-

zo goed plaatsen. Jij bent iemand die wel tevreden is met

bosbouw meemaken, en wel in Venezuela, waar ik in een echt

zichzelf. Wat is dan die eenzaamheid voor jou?

oerbos terechtkwam. Helemaal afgesloten van de bewoonde

‘Het moeilijkste, en dat heb ik onder de noemer eenzaamheid

wereld, uren rijden over een hobbelig weggetje en dan was je op de

geschaard, was dat ik gewoon niks te doen had. De lamlendigheid

campus. Venezuela kende al een herplantplicht, maar intussen

van zo’n dag. Het leek wel of die een week duurde. Totaal zinloos.

werden er eeuwenoude reuzen omgezaagd in dat oerbos. In het

Ik had niet gedacht dat ik met mijn energie niks kon doen. Ik werd

weekend gingen de bosarbeiders naar hun gezinnen, vier uur heen,

er gek van, van dat lege bestaan. Ik had ook niet veel geld, dus ik

vier uur terug, en ik bleef achter met een herdershond en drie onge-

kón ook niet veel. Als stagiair verdiende ik helemaal niks, ik

letterde mensen die spaghetti konden koken en dat was het dan.

mocht blij zijn dat ik daar mocht zijn en te eten kreeg. Mijn enige

Dat heeft een enorme impact op mijn leven gehad.’

uitje was elke zes weken met een gammele bus naar de plaats
Merida, waar ik brieven ophaalde die mijn vriendin, nog steeds
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In welke zin?

mijn vrouw, aan mij schreef. Die las ik dan een keer of tien, van

‘Daar heb ik echte eenzaamheid leren kennen. Ik wist al wel dat ik

pure verveling. Ik ben een doener, maar ik kon niks doen. Ik was
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