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reisportret

revolutie. ‘Bent u niet Lodewijk XVI?’, 
vroeg ik hem. En hij antwoordde:  
‘Ja, dat ben ik.’

Waar krijgt u last van smetvrees?
--- Ik heb niet zo veel last van smetvrees, 
maar ik ben dan ook geen enorme  
wereldreiziger. In erg veel tropische  
of afzichtelijke toestanden ben ik nog 
niet beland.

met Welk volk kon u het niet goed  
vinden?
--- Met de Chinezen. Niet dat ik er  
problemen mee heb, ik ben een maand 
in China geweest en het was een van 
mijn mooiste vakanties ooit. Maar ik kon 
er absoluut geen contact mee krijgen. 
Het Toren-van-Babel-gevoel.

Waar Was u het gelukkigst?
--- Ik was heel gelukkig in Montreal, 
waar ik dit jaar een maand kon schrijven 
aan mijn nieuwe boek over Napoleon.  
Ik zat op de 30ste verdieping van een 
foeilelijk gebouw. Maar mijn uitzicht  
was prachtig, en ik ontdekte er een 
nieuw soort Frans. Frans dat in een  
Engels bad heeft liggen weken.

met Welke karaktereigenschap  
irriteert u uW reisgenoten?
--- Met mijn onophoudelijke aandrang 
van nutteloze weetjes.

u heeft één Weekend om te reizen.  
reistijd en geld spelen geen rol.  
hoe ziet dat Weekend eruit?
--- Ik blijf op één plek: Pic du Midi.  
Daar ben je boven de wolken. Vliegen 
naar Toulouse, en dan met een oude 
huurauto de Pyreneeën in. De Tourmalet 
op en in La Mongie met de kabellift  
omhoog. Het is een plek waar je iemand 
mee naar toe kunt nemen, en boven de 
wereld uw mond kunt laten openvallen. 
Om over de liefde bedrijven nog maar  
te zwijgen. •

Welke reiziger is uW voorbeeld?
--- Alexandre Dumas, de schrijver van  
de Drie Musketiers. Hij reisde heel  
Europa door en schreef daar fantastische 
reportages over, die uiteindelijk de basis 
vormden voor meeslepende romans. 

in Welk land zou u Willen sterven?
--- België.

Wat mist u van huis op reis?
--- Altijd een toilet in de buurt. Ik heb 
een kleine blaas en drink thee met liters. 

Waaraan ergert u zich op reis?
--- Te luide muziek in restaurants.

had u een vakantieliefde?
--- Ja. Ooit in de Vendée in Frankrijk. 
Een fijne romance met een Oostenrijkse 
jonkvrouw die Julia heette. Het was 
prachtig om in het Duits te kussen en  
nadien nog veel brieven naar elkaar te 
schrijven. Nu heeft ze twee kinderen en 
een man die Manfred heet.

heeft u Wel eens een mystieke  
ervaring gehad op reis?
--- Mystiek is veel gezegd, maar een 
mooie ervaring had ik zeker. Voor mijn 

eerste boek Parijs retour reisde ik mijn 
geliefde schrijvers achterna, door heel 
Frankrijk. In de Touraine kwam ik op 
een plek waar een van de romans van 
Honoré de Balzac zich afspeelde. De 
hoofdpersoon uit die roman had een  
onmogelijke liefdesrelatie, en terwijl  
ik daar was, zat ik in een soortgelijke  
situatie. Daar, bij dat kasteel, voelde ik 
een historische doorkijk naar die roman. 
Belachelijk natuurlijk, want die roman  
is verzonnen.

naast Wie zou u graag in het vliegtuig 
zitten?
--- Charles Aznavour, nu het nog kan.

Wat neemt u altijd mee op reis?
--- Boeken. Een vakantie zonder boeken 
is ondenkbaar. Ook voor mijn vriendin. 
Er gaat vaak een extra koffer met enkel 
boeken mee. Met een boek in de hand, 
kom je door het ganse land. Ja, dat rijmt, 
en het geldt voor de hele wereld.

op Welke plek Wilde u zo snel  
mogelijk Weer Weg?
Een kledingwinkel in Milaan. Ik kan het 
nooit lang uithouden in kledingwinkels. 
Te druk en de muziek is te luid. Het was  
waarschijnlijk nog slechte muziek ook.

Waar had u last van heimWee?
--- Ooit studeerde ik een semester in 
Caen, in Normandië, en ik had er écht 
last van heimwee. Maar op het eind 
keerde het om en weende ik omdat ik 
niet naar huis wilde. Daar is mijn liefde 
voor Normandië begonnen.

aan Welke ontmoeting denkt u nog  
Wel eens terug?
--- Met Karl Vannieuwkerke reed ik pas 
geleden in een rode Citroën DS door 
Frankrijk, voor een tv-programma. In  
Parijs zag ik een bekende acteur door 
Montmartre lopen, een acteur die ik net 
had gezien in een serie over de Franse 

bart van loo (1973) is schrijver & spreker, en vooral bekend om zijn  
liefde voor frankrijk. een boek over napoleon is in de maak. eerder werk, 
zoals Parijs retour en Als kok in Frankrijk ligt opnieuw in de winkels.

ik ben geen Wereldreiziger
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