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Reisredactrice Harmke

Hondenslee
Het is een droombaan: de hele wereld
over reizen om reportages te maken voor
de mooiste glossy tijdschriften. Goed,
soms gaat het ten koste van mijn sociale
leven, maar dat neem ik voor lief. Vrienden
nodigen me bij wijze van spreken niet
meer uit voor hun borrel of feestje, omdat
ze denken dat ik toch wel op pad zal zijn.
Naar mijn idee valt het overigens best
mee met het aantal reizen dat ik maak,
maar als ik dan mijn Facebook-berichten
terugzie, realiseer ik me dat ik in één jaar
tijd inderdaad op héél veel plekken op de
wereld ben geweest, van Madagaskar tot
Alaska…
En dat is precies het gevaar dat op de loer
ligt: dat ik vergeet hoe bijzonder het is dat
ik reis voor mijn werk en dat ik – als ik niet
oppas – het vanzelfsprekend ga vinden
dat ik wéér ergens op een tropisch strand
in bikini een cocktail zit te drinken om
vervolgens met een knipoog te twitteren:
“Het is weer hard werken vandaag.” (Dat
is het overigens wel degelijk, al zal niet
iedereen dat willen geloven bij het zien van
al die zonovergoten foto’s.)

Hoe dan ook, ik heb me voorgenomen
niet blasé te worden en vooral te blijven
genieten van al die prachtige
bestemmingen die ik mag aandoen.
Het zijn niet alleen de mooie plekken, maar
ook de mensen die het reizen de moeite
waard maken. Werkelijk overal kom ik
aardige, interessante, bijzondere en
gastvrije personen tegen, van Monaco
tot Oman, en van Aruba tot Zuid-Afrika.
Reizen is een verrijking.
Maar – zo heel af en toe – betrap ik mezelf
op een gevoel van gewenning, een gevoel
dat ik het liefst zou willen ontkennen.

Het komt allemaal door de hondenslee...
Jaren geleden maakte ik een van mijn
eerste reizen voor de bladen. Voor het
tijdschrift Elegance mocht ik in Noorwegen
verslag doen van een hondensledetocht.
De frisse berglucht, de sensatie om door
het sneeuwlandschap te stuiven, het was
puur genieten. Het span husky’s stond
bij aanvang al te trappelen van ongeduld
en was niet meer te houden... Zoef, daar
gingen we. We raceten door
dennenbossen en over bevroren meren.
Aan het eind van de tocht had ik het
weliswaar steenkoud, maar er was een
houtvuur en warme drank. Kortom, het
was een fantastische ervaring.
Het duurde niet lang of opnieuw werd
ik uitgenodigd voor een winterpersreis.
Ditmaal gingen we met een groepje
reisjournalisten ijsvissen in Noorwegen bij
min 20 graden Celsius en, wat een
verrassing, ook nu stond er een

hondensledetocht op het programma.
Geweldig natuurlijk. Alleen kwam er voor
mijn gevoel geen einde aan de rit. De
slede kieperde halverwege om en daar lag
ik dan te spartelen in de sneeuw. Eenmaal
bij de finish was ik verkleumd tot op het
bot. Mijn vingers waren blauw en ik kon
mijn voeten amper meer bewegen. Het
duurde zeker een halfuur voor ik weer was
opgewarmd. Toch was ook deze reis een
bijzondere ervaring.

“De slede kieperde
halverwege om
en daar lag ik dan
te spartelen in de
sneeuw”

Tja, en toen stond er na enige tijd
wederom een wintertrip op stapel… Ditmaal mocht ik afreizen naar een
super-de-luxe spa-hotel aan een bevroren
meer in midden-Zweden. Aan een goede
vriend vertelde ik dat ik binnenkort naar de
sneeuw zou gaan. Tussen neus en lippen
door liet ik doorschemeren dat ik hoopte
dat we niet wéér een hondensledetocht
zouden gaan maken. Hij reageerde
quasi-ontsteld: “Hoor je wel wat je zegt?
Wéér een hondensledetocht? Het is iets
waar mensen hun hele leven van dromen!”
Het was een eyeopener. Hij had natuurlijk
volkomen gelijk. Laat ik mijn zegeningen
tellen en volop genieten van alles wat op
mijn pad komt! Blasé worden kan altijd
nog.
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