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gebracht. Ik moest nog een hele dag 
wachten op mijn vlucht en dronk iets in 
een hotelbar op de hoogste verdieping 
van het gebouw. In de verte de skyline 
van Tokio: daar waren mijn nieuwe 
vrienden van het spel, daar was het 
avontuur. Een belabberde ervaring.

AAn welke ontmoeting denkt u nog  
wel eens terug?
--- Ik schreef in Barcelona aan een  
roman. Op de heenreis deelde ik vanaf 
het vliegveld een taxi met een bloedmooi 
meisje. Net als ik zou ze er een maand  
blijven. Ze gaf me haar nummer en  
stapte uit bij het Picasso Museum. Ik 
reed door, verloor bij het uitstappen haar 
nummer en heb haar nooit meer gezien.

wAAr wAs u het gelukkigst?
--- Op mijn zeventiende maakte ik met 
een vriend een Interrail-reis door Euro-
pa. We hadden geen geld, geen doel, 
geen ambitie. Alleen twee rugzakken, 
een gitaar en een tent. Ik denk niet dat 
ik destijds zelf vond dat ik gelukkig was  
– helemaal niet zelfs. Maar zoals alle  
geluk pas later komt, kwam ook het  
geluk van die reis in de jaren daarna.  
Nu zou ik wel weer terug willen.  

met welke kArAktereigenschAp  
irriteert u uw reisgenoten?
--- Ik ben lui. Ik hoef geen hele dagen 
door steden te dwalen of tochten langs 
hoge berghutten te maken. Ik vind een 
goede maaltijd in een restaurant als  
ervaring net zo waardevol.

u heeft één weekend om te reizen.  
reistijd en geld spelen geen rol.  
hoe ziet dAt weekend eruit?
--- Skiën in Colorado. Amerikanen  
beweren altijd dat hun poedersneeuw 
zoveel beter is dan onze Europese  
plaksneeuw. Dat ga ik dan onderzoeken,  
met tien vrienden. Als jullie toch  
betalen! •

welke reiziger is uw voorbeeld?
--- Arnon Grunberg. Ondanks dat hij 
New York als thuisbasis beschouwt,  
lijkt hij altijd onderweg te zijn. Wie zijn  
weblog volgt kan zelfs via stipjes op  
een wereldkaart zien waar hij uithangt.  
In navolging van Joseph Roth noemt 
Grunberg zichzelf een ‘hotelmens’.  
Daar kan ik me ook erg in vinden. 

in welk lAnd zou u willen sterven?
--- Zweden, Noorwegen. Het noorden 
lokt, omdat de wereld daar stopt.  
Misschien moet het leven daar dan ook 
wel stoppen. In Lapland, noorderlicht,  
in gezelschap van wat rendieren en een 
fles zelfgestookte drank. 

wAt mist u vAn huis op reis?
--- Mijn muziekstudio. Ik krijg altijd veel 
zin om muziek te maken en ondanks de 
software op mijn laptop mis ik altijd een 
piano, een gitaar, goede speakers en 
tientallen gigabytes aan samples.

hAd u een vAkAntieliefde?
--- Een Zweedse. Ik verbleef tien jaar  
geleden een tijd in de Franse broeder-
gemeenschap Taizé, ondanks dat ik  
volstrekt niet religieus ben. Daar liep  
zij rond: een blond meisje. Ze deed mee  

aan een stilteweek en ik mocht dus niet 
met haar praten. Na enkele verstopte  
gedichten in de kist met eten voor de 
stiltemeisjes lukte het me de laatste 
avond haar te spreken te krijgen. Samen 
zijn we wakker gebleven tot ‘s morgens 
acht uur, toen haar bus vertrok.  
Op Facebook zie ik dat ze tegenwoordig 
drie kinderen heeft.

op welke plek wilde u zo snel  
mogelijk weer weg?
--- Ik ben eens gestrand op het vreselijke 
vliegveld van Brussel, waar ik een halve 
dag moest wachten op een vlucht naar 
Amsterdam. Ik heb nog altijd spijt dat ik 
niet gewoon in een trein ben gestapt.

heeft u wel eens een mystieke  
ervAring gehAd op reis?
--- Nee. Ik doe niet aan mystiek. 

nAAst wie zou u grAAg in het vliegtuig 
zitten?
--- Natalie Portman, Zooey Deschanel en 
Olivia Munn.

wAAr krijgt u lAst vAn smetvrees?
--- In alle hotels met minder luxe dan ik 
in mijn eigen huis kan vinden.

wAt is uw reismotto?
--- Reis altijd met een reden, maar maak 
de reis zo groot mogelijk. Ik ga nooit  
op vakantie. Als ik reis, moet ik iemand 
spreken, iets researchen of ergens  
optreden. Op die manier voelt het niet 
alsof ik mijn tijd verspil en zie ik toch  
iets van de wereld. Uitgezonderd winter-
sport: er is weinig leuker dan skiën.

wAt neemt u Altijd mee op reis?
--- Laptop, koptelefoon, Kobo e-reader.

wAAr hAd u lAst vAn heimwee?
--- Ik deed mee aan Wie is De Mol? in 
2010. Toen ik in aflevering zeven naar 
huis moest, werd ik naar Narita Airport 
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