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Waar had u last van heimWee?
--- Toen ik vier was logeerde ik bij mijn 
opa, en mijn vriendje had een feestje dat 
ik zou gaan missen. Daarom wilde ik 
weer weg en heeft opa me veel eerder 
dan gepland moeten terugbrengen.  
Nog steeds vind ik het lastig als ik mooie  
momenten in de levens van vrienden 
moet missen omdat ik op reis ben. 

aan Welke ontmoeting denkt u nog
Wel eens terug?
--- Ik heb als tiener ooit een journalist 
ontmoet die voor de VPRO in 80 dagen 
zonder geld de wereld is rondgereisd. 
Zijn verhalen over de gekkigheid van 
mensen waren prachtig. Hij heeft toen 
een zaadje geplant voor mijn passie  
voor het buitenland. 

met Welk volk kon u het niet  
goed vinden?
--- Je hebt overal aardige en vervelende 
mensen. Over het algemeen geldt, ook  
op reis: wie aardig doet, die aardig  
ontmoet. 

Waar Was u het gelukkigst?
--- In de Sinaï in Egypte met mijn doch-
ter Soraya. Prachtige landschappen 
zowel boven als onder water. 

met Welke karaktereigenschap  
irriteert u uW reisgenoten?
--- Dat ik altijd de weg weet. En me niet 
kan inhouden als ik denk dat we fout  
lopen. 

u heeft één Weekend om te reizen.  
reistijd en geld spelen geen rol.  
hoe ziet dat Weekend eruit?
--- Een safari met vrienden en dochter. 
Wel verantwoord graag, niet met grote 
bussen maar op een duurzame manier. 
Dus met een organisatie die oog heeft 
voor natuur, dieren en de mensen. •

Welke reiziger is uW voorbeeld?
--- Als jonge student Arabisch hoorde ik 
over Gertrude Bell, een tijdgenote van 
Lawrence of Arabia. Een archeologe en 
Arabiste die het hele Midden-Oosten 
heeft doorgereisd. In het begin van de 
20ste eeuw was dat heel bijzonder. 

in Welk land zou u Willen sterven?
--- De plek doet er niet toe, ik hoop dat  
ik bij mijn dood door geliefden omringd 
ben en dan nog even kan terugkijken  
op een vol en mooi leven.  

Wat mist u van huis op reis?
--- Ik vind ik het heel fijn om samen met 
mijn dochter Soraya te reizen. Haar frisse 
blik doet mij weer anders kijken. Maar 
ja, zij heeft school en kan dus niet altijd 
mee, en dan mis ik haar wel. Gelukkig 
hebben we skype en whatsapp. 

Waaraan ergert u zich op reis?
--- Ik heb last van vliegveldstress, het  
gedoe met de beveiliging vind ik heel 
vervelend. Gelukkig zijn de mensen bij 
de controle nu beter getraind op klant-
vriendelijkheid. Toch blijf ik het een naar 
moment vinden wanneer je als vee door 
het poortje moet. 

had u een vakantieliefde?
---Ja, op Mallorca. De Deense reisleider. 
Hoe cliché. Maar hij was lang, blond en 
goed in strandvolleybal. 

op Welke plek Wilde u zo snel  
mogelijk Weer Weg?
--- Brugge. Supermooi en zo, zó zoet. Ik 
hou meer van plekken met rafelrandjes. 
Dus zijn we van Brugge naar Oostende 
gegaan. Lekker uitwaaien in een stoere 
havenstad. 

heeft u Wel eens een mystieke  
ervaring gehad op reis?
--- Ik was ooit ‘s nachts in Petra, in  
Jordanië. De sterrenhemel en de antieke 
ruïnes gaven mij een heel nederig  
gevoel, en toch voelde ik me toen één 
met het universum. 

naast Wie zou u graag in het  
vliegtuig zitten?
--- Een goede vriendin van mij, Kim 
Ghattas, heeft net een boek uitgebracht: 
Op reis met Hillary Clinton. Fascinerend 
om te lezen. Het lijkt me geweldig om 
meer te horen over Clintons passie voor 
vrouwenrechten wereldwijd. 

Waar krijgt u last van smetvrees?
--- Eigenlijk nooit, misschien dat mijn  
jaren in een Leids studentenhuis en in 
Egypte mij immuun hebben gemaakt.  
Ik heb wel altijd desinfecterende  
handgel in mijn tas.

Wat is uW reismotto?
--- Het toeval is beter dan duizend  
afspraken. Een Arabisch spreekwoord. 
Durf te vertrouwen op het onverwachte, 
dan maak je de mooiste dingen mee.

Wat neemt u altijd mee op reis?
--- Mijn iPhone met meditatie-podcasts. 
Helpt goed om tijdens nachtvluchten 
zonder medicijnen in slaap te vallen. 
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