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moeten áltíid met kruiken water
zeulen, dus als ze de kans krijgen
gam ze desnoods op een kameel zit
ten oÍ op wat dan ook. AIs ze'maar
niet hoeven te lopen.
Maa bij mij is het nu eenmaal zo
gegroeid, en dat blijÍt je je hele
leven bij. Het leuke van lopen
is dat je nooit terug hoeÍt
nau waa je vandam komt.
)e kurit altijd op een trein
of een bus stappen. Ik ben
een wandelaar, omdat het
de gemakkelijkste
manier van reizen is met
het minste gedoe am je
kop. Ik reis overigens
het liefst met io min
mogelijk bagage. Wat je .

echt nodig hebt, kun je

in bijna elk lmd kopen.
OÍ het nu een t-shirt is,
een onderbroek of een

bureauwerk te krijgèn/ dat er van
reizen weiriig meer kwàm. En ik

Vrije tijd bmteedde ie in volkstuinen vind reizen heerlijk, mijn hele leven
of de natuu. Ymr de winteravonden is erop gericht. Nog altijd. Als ik
had ie je dradeuadiootje en een mar even kan, ben ik weer vertrok-
handvol boeken. De rest vm de tijd ken. Ik was vorig jaa drie mamden
wuen de leuke dhgen buiten, in Laos, Bu1ma, Maleisië, en de jaen
Kmperm met een tentie w6 er bii daarvoor een keer of vier Ín
die kinderen ingestampt. Wat ik niet lndonesië. lndonesië was een pretie,
zo erg vird, wmt het rse is dat alle ner als Thailmd. Vietnm is einvou-
dirgèn die eerst amoedig zijn, op diger, mau je hebt daa wel een cul"
den duur reue siiek worden. [e, tuw die an de Europese verumt is.
merkt dat in Derde Wereldlaaden. Vietnamezen zijn ook j*enlang met
Als je daa zegt dat fe loopt, denkeí Frmsen omgegam. In Zuid-Amerika
ze dat je totaal gestoord bent. Zii ben ik nooiigèweest. Nee,ik ben

Henk Raa
II

creëert eVe
ver$tand en

Landelijk bekend werd reis-
schriiver Henk RaafÍ met
zijn Volkskrant-serie
Stappen, een reeks zeêr
leesbare en gedegen wan-
delverhalen waarin RaaÍf er
monter op uittrekt en de
lêzer vergast op allerlei
enekdot€s en praktische
zaken. Na Stappen beland-
de hii in de filmerii, en
onlangs verscheen ziin
debuutÍoman. Maar reizen
en wandelan doêt hij nog
steeds:'dat zit er van
jongsaf in'ên dat gaat er
nooit Íneer uit'.
lnterviêw met eên kosmo-
politisch buitenmens.

door Frank Flippo

was het enige Íin4ncieel hmlbare
Zo'n gewoonte blijÍt er in zitten.

f,ffi!ii wilde het lieist wmde- tube tandpasta. Lopen
,f # &t*a worden geïnteniewd, creëert een h".l go.d.u"n-lM"F 

^^u 
ond.rgeïekende wicht tussen veÀtmd ens kwam iets later en nu moest lichaam.:Tegenwoordig loop

Henk thuisblijven voor een telefoon- ik om mijn hectische bestam
tie. Dus we spreken elkaa zittend, 'even achteÍ me te laten, weg uit
op een zomig balkon. die stad. Al is het platteland nu
De serie'Stappen' begon, bmdat verstedelijkt. kr Putten en al alie
Henk RaÍÍ Willem Ellenbroek, eind- andereschilderachtige dorpies
redacteu van de Volkskrant, kende: komen overal van die eenvormige
'Die luisterde nau nijn verhalen en gnndtegels en winkelcentra. Je weet
raadde me am om mijn wmdelewa- onderhmd niet meer oÍ je in het ene
ringen eens op te schrijven. De oÍ in het mdere gat bent, al ku je
Volkskrànt-redactie las dat en wilde met een beetje goede wil het eigène
er nog wel meer zien. Ik dacht am nog wel ontdekken Máa alleen te
niet meer dm drie of vier stukjes, voet oÍ te fiets. Lopend ontdek je

als daarmee hetzelÍde gebeude.'
Het begon allemaal in het
Amsterdamse Betondorp: 'Ik ben

Ook

dau geboren en opgegroeid. Een met op diebus te zitten, en dat
sociaal-democratisch nest, een beetje groeide vàn lieverlee uit tot een reis-
AfC-eng. De lieÍde tot de natuu- bureau. Kaasmeisjes, groentemeisjes,
werd ons wel bijgebracht, mau dat dat soort dingen..Reizen voor '
gebeude ook, omdat het het goed- Heineken, Frau Antie/ ja. Dat hield
koopste vermaak was. Als je vril ik vijÍtien jaar vol, mau toen stopte
had, werd het fietsen oÍ lopen; dat dat ook weer. Ik begon zoveel
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niet zo
do1 op die
nacho-mentali-
teit. De Arabische wereld
is het ook niet voor.mij, ook omdat
ik veel met mijn vÍouw reis en het
is vool vrouwen niet prettig dar.
'Bovendien valt er in het oosten nog
zoveel re zien. Dat Vietnam is me
ontzettend goed bevallen. Ik heb
daar wienden gekegen, mensen
geïnteniewd.
Na een tijdje wordt reizen je vak.
Zoals ik nu vier aJleveringen voor de
televisie maak. Een roadmovie langs
de Oostzeekust. Dat begon met het

aÍ vm wat gam we doen en hoe gaan
we dat aanpakken. Dm stel ik altijd
voor eeist een tiidie op een rusdge
plek te gam zitten. En dar llink
wmdelen en praten. Ik me-rk dát
mensen dm los komen. Volgens mij
werkt dat beter dm vergaderen.
LAW's heb ik ook gedam. Met name
in Zweden heel veel. Daa heb ie
vm die prettige verblijfplutsen
lmgs de routes, bijvoorbeeld een
oude school die ze hebben ingericht
voor wandelaus, oÍ hutten. ln
Zweden gan ze niet meteen iets
wat gatis is stuk slam of in brand
steken. Wat dat betreft is die cultuu
clariets wiendelilker dm hier. Die
butten maïen het hele pad roge-
nm, wmt als je am het eind vo
de rit een huisie vindt met dekens
en al, dm hoeÍ je veel milder te
sjouwen.

E

zuiden wonen. Ons huisje zit halver-
wege het lmd dus boven fie bevol-
kingsconcenuatie. Het is miin twee-
de land geworden. Ik hen getrouwd
met een Zweedse, ik spreek de taal
en miin \inderen zijn allemaal
tweetálig. Ik vertaalde ook al eens
een Zweedse roman. In Zweden
enm ik een gevoel vm ruimte dat
ik in Nederlmd nis. Nederlmd
heeÍt geen schone gezichts- en
geluidshorizon. fe merkt het a1s je
ÍiLmt: je hoort altiid iets. Een ron-
kend vliegtuig een autoweg, een
grám&ogeÍii. Het Nederlandse plat-
teland is alleen nog maa een coulis-
senlmdschap. |e ziet wel bos aÍ en
toe, mail ie moet ui.tkijken dat ie er
niet met drie passen doorheen loopt.
Dat beneuwt mij, het is niet het
landschap dat ik zoek. Eén keer per
jaar film ik voor Amsterdam, per
helikopter. Dat Íilmen vanuit de
lucht lukt alleen als het koud is en
regent. Vlak na de bui is het dm een
pau uur heJ.der. De rest vm de tijd
is het altijd heiig vm de luchtvemi-
ling. AIs je dm valuit het oosten
komt amvliegen, zie ie altijd een
paddestoel van ruil over Amsterdam
en over de grote steden hmgen. Die

. gaat vriiwel nooit weg. Ideine kildè-
ren moet je eigenlijk zo veel moge-
fiik damit halen.,\
AsÍaltvreter
'Verhuizenl Ach, ilq ben nu op een
leeÍtijd 57, dat je dát niet snel meer
doet. Ik ben sowieso veel weg. En

met àat-
en gat een



I
vooÍ je vak zit ie vast áan een taalge- lijk. Dat is het grote voordeel van
bied, dan moet je centraal zitten. schrijven: met àen bloknootie en een
Constant alleen stilte hou ik ook potlood ben je kláar, temijl die film-
niet uit, hoor. Ik blijf een asfaltwe- eril eigenliik áltiid bedroe is. Filmen

.ter. Ik ben ook graag hier, met mijn heeft met wmdelen nikJte maken.
boeken en mijn tuin en de hele rot- Je loopt twintig meter en er rijdt een
zooi. Maar heimwee heb ik nooit. auto achter je aan met uitrusting.
Als ik daar ben, dan is dau hier. fe Het is een heel andere wereld. Às ik
hebt hi.er een plek waar je wat bul- die films terug zie, moet ik dad vre-
len hebt staan en kennissen en ver-. selijk om lachin en denk: wat een
wanten, maar ik.heb lmgzamerhand flauwekul. Het was intussen wel
ook een netwerk in grote delen van heerlijk om vijf films lang te leren
de.rycreld. En als ik daar ben, dm hoe je een film dramátisch opbouwt.
bel ik die weer even oÍ ga ik met die Normaal krijg je die kans niét, als
praten.' iournalist heb ie het geld niet om
RaafÍ wil ook in eigen land nog wel- . een jaar lmg voor niks te werken.
eens een eindje on: Na die vijÍ Íilms maakte ik mijn eer-
'Dat doe ik wij veel, om te beginnen ste eigen film, over Betondorp. Daar
als jij straks weg bent. Dan ga ik kreeg ik meteen de Franse Íilmprijs
naar Bergen, daar heb ik bij kennis- voor. Er zijn maar heel weinig men-
sen een hokje en daar ben ik de eer- sen die die prijs krijgen. En nu is er
ste drie dagen in die tuin te vinden dan een boek, ,,De Ásielhond,,. Een
en langs het strand, Wij lopen wel- aantal anekdotes is gedeeltelijk per-
eens van Berien aan Zee tot aan soonlijk. Daanoor zocht ik een

ten we ook dat tolereren. óp een
gegeven moment moet ie all€s tole-
reren en dan is het geen tolereren
neer, dm is het gewoon een puin-
hoop geworden.
Vroeger was alles duideliik in de rel!
gie. Die was wel onvatbaar, maar je
wist dat ie op le knieën moest. Nu is
dat niet meer zo, de wereld zelÍ
wordt onvatbar. Vroeger kon je nog
roepen dat je plaats in de wereld
helaas bepaald werd door de politiek,
omdat je onderdrukt werd of omdat
ie nóoit een opleidhg had genoten,
mad nu wordt dat excuus groten:
deels weggenomen en wordt men
ermee geconfronteerd, dat mensen .

wel moreel gelijk zijn, maa niet
a.llemaal wat verstand betreÍt. Een
venelende conclusie, maar sommi-
gen zijn toch echt niet slimmer dan
anderen. Daar dóe je weinig aan.
Kun je wel onrechtvaardig noemeí,
maar sommigen zijn ook iets groter
dan anderen. Dat is dan zeker ook
onrechtvaardig. Als je dan de sociale
structuur wegdoet, wat nu gebeurr
en wat ik verschdkkeliik vind, dan
wordt het voor een aantal mensen
zeer bedreigend. Veel mensen wordt
duidelijk gemaakt dat niemand op ze
zit te wachten. Ze kriieen wel eenzit te wachten. Ze krijgen wel een
uitkering, als ze mm hun bek hou-
den. Dat leidt tot seesteliike vemauden. Datden. Dat leidt tot geestelijke verpau-
pering. Als ze steeds tegen je zeggen:
jongen, hct hteresseert toch nie-
mand wat iii vindt, kan dat uitmon-
den in agressie. DadoveÍ gaat mijn
boek, aan de hmd van twee perso-
nen die dat beleven.'

Randdèbielen
Van het romande-
buut dwalen wij '
terug naar de
natuur: /De

natuuÍ is, om te
beginnen. De
mensheid is er
een deel van.
Behalve dat ik er
weleens iets vm
beschrijt is het
voomamelijk een
beleven. Am
sommige dingen
denk je terug zon-
der ze echt te
kunnen beschrij-
ven. Een gradveld
erSens aán een
beek waar je ooit
op je rug lag. Op
het moment zelÍ
wes ,e ie er niet
zo van bemst. ]e
dracht hooguit: het
wordt tijd om

Yl:í?.ii:a!/ï14i#;À!;:íËrlw!a/;* even te liggen. Ma* je merki
t'Eo
hei

3t-eeds terugkeert. Zo
uurbeschrijvhg-

steeds in ie ver-
Ik denk dat dat

dat wij ergens vlakbij het absolute
nulpunt tussen min tien gÍáden .

onder nul en plus veertig graden
boven nul leven. Als dat maar een
klein beetje ventoord wordt, ver-
dwijnt de hele koolstofbiologie. Het
is niks, níks. Het ligt wiiwel tegen
het nulpunt aan. Het leyen is een
weemde schimmel op een steen-
klomp. Meer niet. Daarbinnen leven
wij en gebeurt alles. Ik vind weten-

ste lobpt hij niet te koop:
'Normaliter probeer ik de wereld zo
redelijk en nuchter móÀelijk te bena-
deren, en wat je kwiit wil, dat stop
je dan wel in de éen oÍ andere vorm
in je werk. Det hoeft niet áltijd uit-
gesproken te worden. Het kan een
beeld zijn in een Íilm, o{ een
beschrijvin! in een roman. fe zoekt
vormen voor die dingen, want onge-
sorteerde emoties ziin altiid omh.
Die heeft iedereen. Drink maar eens
vijí bonels op. Oh/ wat weten we
dm goed hoe de wereld in elkaar zit.
Maar als je bii roeval in nuchtere
staat bii vdenden belandt die al vijf
bonels op hebben, dan hoor je een
kleine klas randdebielen. Dus emo-
tie àn sich zegt me niet zo veel. Als
je zo nuchter en zakelijk mogelijk
probeert de boel te benaderen, ben je
al romantisch genoeg. Het onder-
werp zelf is al zo rommtisch als het
maar zijn kan. Ik begrijp nog steeds
niet hoe binnen een week a1 fie bla-
deren weer aan de boom komen. En
elk jau hè. Daar komt straks weer
een zaadje aÍ en daa zit dan weer
het hele programma van die boom
in. Leg mij maar eens uit hoe dat zit.
Dat bedoel ik ook met relativiteit
ten opzjchte vo veruoruen kennis.
We weten veel, mar ook oneindig
weinig. Zolang als niemand in staat
is om zo'n zaadje te maken...'l ,

Egmond en Castricum, en ik ben
ook weleens helemaal van Den

Nedslandtrs denken altiid dat ie

vorm, en dat is de roman. Die biedt
rheer vrijheid daà de journalistieke

ven doe je op een dág waarop
iemand anders een vijver gaat graven

Helder naar [muiden gelopen. Het votm. Het was geen brandende
kost allemaal niks en het is reuze ambitíe, want ik kon al veel kwijt
gezellig. Het zijn simpele pleziertjes. als reisjournalist. Een roman schrij-

weaÍ ie wat kan drinken en een uit- want Íilmen is
smijter eten. werk. Als je
Ik kijk overigens intensieÍ om me deadline ir
heen als ik wandel. Dat komt
beroepsmatig, door de filmerij. Ik
ben niet echt een bioloog. Het is

komt

wat wij.nieuw vinden is heilig. Een .een boek. Een schelmenroman is dat
fabrikant zei eens tegen me: overigens, het aruien van het wes-
i'menee r, weet u wat ik maak?d "ï*ï- te rse filosofische denken zal er niet
Afval. EIke fabriek maakt^aÍfgl. i .'.. ",ápor veránderen.
Alleen moet het nog ee4 []id btiye{4 *rrr...fiet boek scherst een uitvergrore,
de huiskamer staan oÍ-inndd Rádkqnl _':_Tijl Uilenspiegelachrige, situatie die
oí rii ie er nog een.tiid lp'fóóëí De :.. ,íeel mensen kennen. tn een steeds
liefde voorpghoonhejd is'berÉtké%. p anoniemere wereld is het voor
lii\4qii! geïorden.t ' " ^'"1 \ ''u steeds mee! mensen moeilijk om
Dai ladts{e geldt in el$"6walhiá ' ..n kadrering van hun bestaan te
tur Hqffl14,áàff: ..^l -1 t vinden..De morele en geestelijke
'els i!,;s;*n"ó\vind ànderueg, dan chaos is groot. Dingen wotden
ga iË/nfo. Sotirs'schriif ik dan op oncontÍoleeÍbáat, wetten worden
wai doorËi|n hooÍd gaat. Mijn blok- internationaler en vager. A1s je zegt:
noot,e is dan natuurlijk onafscheide- we moeren dit tolereÍen, dan moe-

kïmstertuin.
Robot fongbloed4n ennèiie
Veldhoen hebben sinds mdshalÍ. ..

iar de leiding olrenàet botel. In em
wervende folder wiirn zíi op de
ídeale ligging van hm eublise-
meDt, KloosteÍburen. in het loordc
lijkste noorden, bledt volgens Robert
en Arnerie vele áttractis en recÍe-
atieve mogeliikleden. lopeÊ kun- .

nèn het hotel biivoorbeld gebruiken
áls ultvalsbasis vooÍ ontdekkings-
rcuies dmr het Crcningse lmd vmr
wadlmptochten of als beginpunt
vmrhet Pieterpad {LAW 9) èn het
Wad-en Wiudmpád {LAW 5-51.
Hotel 'het klooster'hedt in totaal
36 bedden. Steljm of andere duo's
betaleu tum de Í 95,- en f i 40,-
vmr logiès mèt ontbijt. Een vierper-
soonskmer kogt in tohal f 160,..
Al.leengrandsn ku41len tegen esr
specláal trief reseÍvereL ai beralen
Í 7Q- voor eén rwepenooáskams
m een ontbiitie.
Het makkeliike vsn het hotel Ís dat
het gasten em volled.ig pakket biedt.
fe kmt u slapen, ontbiiten, dineïen,
ílmeren en koffie oÍ ieu srerkem
nuttigm. Het geboriw is onder meer
voou ien van- een eetaàl, wm al

kracht kun je de schimmen vm de
nomen nog zien iir de kápel of ir de

voor Í 32,5O em uitgebreid maal op
iafel komt. Daamàasi bezit het hotel
em bfi, een ttrras m een qíote tuin
met roze4 {niitbomen efl bordeÍs.
Verdimt Hotel'het klooste/ een
ambevelingl Volgms mee tïande-
lare uit Zeeland wel. Zj vableven
em mtal dagen in het Crmingse,
kwmen enthrolat terug èn rie-
pen: 'Dear mmt je nodig'ns éen
sinkkiÈrovéi sclrijvê3lli :.t-r:..
Bij deze dus-:

Hotei ;het kloost"i'
n*miterwgg f
9977 RH Klódetêrbffiid o$umm;i: io59. sï.as i i se

*"L"*r*i*"* "**, rohotel m waddeatoclt mak*-
Oordàtg n,ni*rnee;.:rulliel.,
gÍóte tioetrrên ilroger leldêh, iir
het belangriik ruiin %ntetoren
in te schriiven rom een lochu ,

Robert |ongbloed en Àmeriê
VeIdSen kumm gasten hier-
cveÍadiiêsgevén.:: , :ll: .ti

:::six:cit* beil in een : .rr: .: r::l
rustige h*berg u

en bed ln een Tegmwoordig hoef je gem kuis.
kimii bovn un heidsgelofte aÍ te leggen om in eff

zoal vol fmtvier- klmstqr te kunnm slapen. Veel oude
den religieuze gebouwen hebben een

In dmrubriek nieuwe Íunctie gekre{en. Is hei oiet
schrllvm we ovet van aíkickcmtrum of Íetraitehuis,
ovmachtingsmo- dm wel van hotel.
gelllkheilu ilte ia Nem bijvootbeeld hét k.lóoster vm
de praktiik Eetzst 'r Heilig Han in Kloostrbureq. Ooit

zijn. Iiluë)n voor klouk du het 'Ave Mria', nu wes-
ovmachTltign klínl<en er de voetstappen van wm-
kmt u okiiil bii delasr m andere tosisten. ,::

ors .kwrit Hoewel hêt hot€l moet voldom aan '
moderne eGèn, hébben de eigenren

.:noo* MÀntËtlrt vooizovèr,moedt*.::Èe.1::otrdàinráet .l
WouoENBËFc gelaren. Met eán b..UJ oirl..:aing*
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