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reisportret

AAn welke ontmoeting denkt u nog  
wel eens terug?
--- Moammar Khadaffi. Het was in zijn  
bedoeïenentent ergens in de woestijn 
van Libië. Nadat we met een limousine 
in Tunesië waren opgehaald verbleven 
we een aantal dagen in een luxe-hotel in 
Tripoli om op een avond onverwachts 
naar een plek te worden gebracht om 
over te stappen in Landrovers. In het  
donker bereikten we het tentenkamp, 
bewaakt door vrouwelijke bodyguards, 
mooi opgemaakt. Wat verder opviel was 
de moderne trailer vol met de nieuwste 
communicatieapparatuur. De ontmoeting 
zelf was erg relaxed, ’s werelds grootste 
misdadiger kwam eerlijk gezegd  
sympathiek over.

met welk volk kon u het niet goed  
vinden?
--- Geen. Overal ter wereld vind je mooie 
en oprechte mensen.

wAAr wAs u het gelukkigst?
--- New York. Steeds weer loop ik het 
liefst een flink stuk Broadway af om  
voldaan bij Battery Park de metro terug 
te nemen. Zoveel soorten winkels,  
restaurants, culturen.

met welke kArAktereigenschAp  
irriteert u uw reisgenoten?
--- Dat ik te veel organiseer. Zoals de 
keuze van een restaurant of het tijdstip 
van het ontbijt.

u heeft één weekend om te reizen.  
reistijd en geld spelen geen rol.  
hoe ziet dAt weekend eruit?
--- Parijs. Normaal veel te duur om in  
de mooiste hotels te verblijven en in de  
beste restaurants te eten. Als het dan een 
keer kan; graag! Inclusief kaartjes voor 
een snelle toegang tot de Eiffeltoren.  
Nu ontmoedigt de lange rij toeristen mij 
om weer eens naar de top te gaan. •

welke reiziger is uw voorbeeld?
--- Prins Willem-Alexander. Ook met 
commerciële vluchten weet hij in korte 
tijd veel bestemmingen te combineren 
om uiteindelijk maar een paar dagen  
van huis te zijn. Zelfs op de dag van  
aankomst en vertrek in Nederland heeft 
hij dan nog afspraken staan.

in welk lAnd zou u willen sterven?
--- In Laos. Misschien wel het mooiste 
land dat ik ooit heb bezocht. Er is geen 
stress, de natuur is fantastisch en de 
mensen zijn erg vriendelijk.

wAt mist u vAn huis op reis?
--- Huiselijkheid.

wAArAAn ergert u zich op reis?
--- Hotelrekeningen die niet kloppen. 
Consumpties die niet zijn genuttigd of 
een vooruitbetaling die niet is verrekend. 
Bijna altijd is er met mijn rekening iets 
mis. Ik neem dan ook ruim de tijd als ik 
uitcheck.

op welke plek wilde u zo snel  
mogelijk weer weg?
--- De Gazastrook. Je kunt er niet vrij  
reizen omdat het Israëlische leger ook  
binnen de strook controleposten heeft 

gemaakt die dicht gaan als er een  
militaire actie is. Hierdoor weet je nooit 
zeker of je er nog wel uitkomt. Uren heb 
ik vastgestaan bij zo’n roadblock. Ook 
wilde ik er altijd zo snel mogelijk weg 
omdat Tel Aviv wel heel erg lonkte met 
z’n goede hotels. Zo dichtbij maar zo  
oneerlijk anders.

heeft u wel eens een mystieke  
ervAring gehAd op reis?
--- Nee. Wel thuis in Nederland.

nAAst wie zou u grAAg in het vliegtuig 
zitten?
--- Koningin Beatrix. Hoe heeft zij haar 
regeerperiode werkelijk ervaren?  
Wat was het allermooist en wat het aller-
moeilijkst? Helaas weet ik dat de stoel 
naast de koningin altijd leeg blijft.

wAAr krijgt u lAst vAn smetvrees?
--- In Russische deelrepublieken.  
In Vladikavkaz in Noord-Ossetië waren 
de handdoeken te smerig om aan te  
raken en het beddengoed te vies om in 
of op te liggen. 

hAd u een vAkAntieliefde?
--- Nooit.

wAAr hAd u lAst vAn heimwee?
--- Sarajevo, 1994. Zonder enige ervaring 
bevond ik mij in een oorlogsgebied waar 
telefoon en creditcard niet werkten. Een 
pizza kostte 100 Duitse mark, binnen no 
time waren we door ons geld heen. We 
sliepen in het beruchte Holiday Inn aan 
sniper alley, de frontlinie. In de gangen 
van het hotel verschansten Bosnische  
militairen zich om naar de Serviërs te 
schieten. Ik vergiste me een keer in mijn 
kamernummer, opende de deur en viel 
bijna een verdieping naar beneden.  
Die hele kamer bleek weggeschoten.  
De sfeer was grimmig, het kogelvrijvest 
te zwaar. Ik wilde zo snel mogelijk naar 
huis. 

Als verslaggever voor twee vandaag reisde jeroen snel (1969) elf jaar 
lang van hot naar her. sinds 2004 is hij presentator van tv-programma 
blauw bloed en volgt hij het koninklijk huis op de voet.
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