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koorts en als dat een dag later nog steeds 
zo zou zijn, moest ik naar een kliniek die 
ik een dag eerder bezocht had. En dat 
wilde ik absoluut vermijden.

Waar krijgt u last van smetvrees?
--- Nergens, dat heb ik niet.

Waar had u last van heimWee?
--- In de Centraal Afrikaanse Republiek. 
Die situatie daar was zo toekomstloos,  
op dat moment. Daar wilde ik echt,  
écht weg.

aan Welke ontmoeting denkt u nog  
Wel eens terug?
--- Ik denk vaak terug aan ontmoetin-
gen. Ik heb ook nog contact met veel 
mensen die ik op reis ontmoet heb.

met Welk volk kon u het niet goed  
vinden?
--- Op hun eigen manier kan ik Russen 
en Amerikanen vervelend en arrogant 
vinden. Amerikanen snappen niet altijd 
dat er nog meer mensen op de wereld  
leven dan zij en Russen kunnen bloed-
stollend onbeschoft zijn.

Waar Was u het gelukkigst?
--- Mijn geluk heeft niets met een land  
te maken, maar met momenten.

met Welke karaktereigenschap  
irriteert u uW reisgenoten?
--- Misschien praat ik te veel, maar dat 
zou je mijn reisgenoten moeten vragen.

u heeft één Weekend om te reizen.  
reistijd en geld spelen geen rol.  
hoe ziet dat Weekend eruit?
--- Schiet mij maar buiten de dampkring, 
om mijn leven definitief te veranderen. 
Dan kijk ik vanuit daar neer op de aarde. 
Met die kennis kom ik dan terug, ga ik 
met mijn familie naar Kenia en bekijk  
ik hoe ik de rest van mijn leven ga  
invullen.•

Welke reiziger is uW voorbeeld?
--- Ik vind de open blik van Michael  
Palin erg mooi. Dat probeer ik ook op 
reis. Ik wil me blijven verbazen.

in Welk land zou u Willen sterven?
--- In ieder geval niet in Nederland, wat 
overigens niks met Nederland te maken 
heeft. Maar ik wil ooit nog een keer uit-
vliegen, op een andere plek wonen dan 
hier. Er zijn wel wat plekken op de 
wereld waarop ik verliefd ben geworden. 
Kenia bijvoorbeeld.

Wat mist u van huis op reis?
--- Mijn vrouw en kinderen. En de kat, 
een heel klein beetje.

Waaraan ergert u zich op reis?
--- Aan mensen die zich niet kunnen  
laten raken of verbazen door wat ze zien. 
Het allerergst vind ik mensen die reizen, 
maar altijd afstand blijven houden van 
het land zelf. Van de gebruiken, de  
cultuur. Dan denk ik: jongens, dan gá  
je een keer, en pak je het zo aan.

had u een vakantieliefde?
--- Mijn allereerste vriendinnetje. In 
Frankrijk op een camping, ik was 17.  
Zij kwam ook uit Nederland, en ging 

eerder terug naar huis. Ik heb nog nooit 
zo lang gehuild. Ik was bang dat ik haar 
nooit meer zou zien, maar we hielden 
contact en zijn een tijdje vriendje en 
vriendinnetje geweest.

op Welke plek Wilde u zo snel  
mogelijk Weer Weg?
--- Vroeger gingen we op vakantie naar 
Cap d’Agde in Zuid-Frankrijk. Prachtig 
was dat, dat stukje jeugd zat heel erg in 
mijn hoofd. Twee jaar geleden zijn we 
teruggegaan. Er was zoveel veranderd. 
Lelijke gebouwen en de boulevard  
verneukt met friettenten. Dat maakte  
me zo verdrietig.

heeft u Wel eens een mystieke  
ervaring gehad op reis?
--- Ik ben niet zo van het mystieke, maar 
redelijk recent had ik een bijzondere  
ervaring in Malawi. Toen ik daar ooit 
voor het eerst was zag ik Niau-dansers. 
Dat zijn dansers die de geesten van  
overledenen verbeelden. Verkleed,  
beschilderd, soms op stelten, doodeng. 
En gevaarlijk bovendien, want is een 
geest kwaad, dan die Niau-dancers ook, 
ze slaan je zelfs. De eerste keer bleef ik 
dan ook op afstand, maar toen ik weer 
terug was, kon ik wel dichterbij komen 
en mocht ik kijken. Ik zag een hele  
intense, heftige dans, met afgrijselijke 
keelklanken. Ik vond het geweldig.

naast Wie zou u graag in het  
vliegtuig zitten?
--- Ik vind het lekker om de ruimte  
te hebben in het vliegtuig. Maar voor  
Obama zou ik een lege stoel opgeven. 
Aan hem zou ik nog wel een aantal  
vragen willen stellen.

Wat neemt u altijd mee op reis?
--- Te veel zelfmedicatie. Van die zalfjes, 
of pilletjes, die dan handig zijn. Of een 
thermometer. Die heb ik overigens nog 
wel eens gebruikt ook. Ik had erg hoge 
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