
30  DE NIEUWE RIJKEN 31  DE NIEUWE RIJKEN

Dorian 
 RijsselBerghe

W i n d j a g e r

In zijn prijzenkast hangt meer goud dan bij een gemiddelde juwelier in de etalage ligt uitgestald. Toch is rijkdom 
volgens de geboren en getogen Texelaar veel meer dan blinkend eremetaal. “Als je iets of iemand kunt helpen, 
dan moet je dat doen. Of dat nu is in de strijd tegen de plastic soep of in mijn geval als oceaan-ambassadeur 
van het Wereld Natuur Fonds.” Aan het woord is spraakwaterval en tweevoudig Olympisch windsurfkampioen 
Dorian van Rijsselberghe (1988).  

Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom is gezondheid. Gezond zijn en 
gelukkig zijn; daar draait het in het leven 
om. Ik ben gelukkig als het met iedereen 
om me heen, mijn dierbaren, goed gaat. 
Maar rijkdom zit hem ook in meer prakti-
sche zaken, zoals je geen zorgen hoeven 
te maken over primaire levensbehoeften. 
Geld zie ik vooral als een middel om mijn 
passie en levensstijl te bekostigen.

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan? 
“PLUK DE DAG” en “GET OF YOUR PHONE.”

Wat is je grootste deugd?
Bij mij is het glas altijd halfvol. Ik sta 
voor en geloof in positivisme. Ik denk in 
oplossingen en kansen. Ook help ik an-
dere mensen graag verder. Ik durf wel te 
zeggen dat ik andere mensen wat gun.

Wat is de beste fout die je ooit hebt 
gemaakt?
Dat ik gestopt ben met school en mijn 
CIOS-opleiding niet heb afgemaakt. Die 
keuze om vol voor de sport te gaan heeft 
mij veel, heel veel gebracht. Maar deson-
danks zie ik het toch nog wel als een fout 
dat ik mijn opleiding niet heb afgemaakt. 
Dus jongens en meisjes, als het even 
kan; maak je school af en zorg dat je dat 
papiertje krijgt! Haha.

Welke overtuiging, gedrag of gewoonte 
heeft je leven het meest verbeterd?
Dat je alles zo goed mogelijk moet probe-
ren te doen. In onze trainingsgroep, met 
Aaron McIntosh, mijn coach sinds 2008, 
hebben we al vanaf het begin altijd maar 
één doel: excelleren.

Wat is de beste investering die je ooit in 
jezelf hebt gedaan?
De beste investering zijn de meer dan 
honderdduizend uren die ik in mijn leven 
op een windsurfplank heb gestaan. Ik heb 
er heel veel voor gedaan. Vanzelfspre-
kend eerst in Nederland, en later, toen 
ik wat ouder werd, zat ik hele winters 
in Nieuw-Zeeland. Alles om maar uren 
te kunnen draaien op het water. En dat 
heeft zich uitbetaald; ik profiteer er nog 
steeds van. Daardoor hoef ik nu, in de 
voorbereiding op wedstrijden, ook niet 
meer zo belachelijk veel uren op de plank 
te staan om toch een hoog niveau te ha-
len. Windsurfen is zo ingeslepen dat het 
echt een tweede natuur is geworden.

Welke persoon, film, muziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
Pfff, ik ben niet zo van de helden of voor-
beelden, en boeken lees ik zelden. Maar 
als ik dan toch iemand moet noemen: 
Kelly Slater, de Amerikaanse golfsurfer. 
Hij wordt algemeen gezien als een van de 
beste surfers aller tijden: hij is maar liefst 
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“Ik durf wel 
te zeggen  
dat ik andere  
mensen wat 
gun.”

elf keer wereldkampioen geworden. Zijn 
geheim? Hij kijkt altijd naar hoe het beter 
kan, en probeert dat vervolgens ook te 
doen. Dat bewonder ik en daar leer ik van.

Wat is een kantelpunt in je leven  
geweest?
Dat is makkelijk: mijn verhuizing naar 
Amerika. Ik woon nu alweer een paar 
jaar met mijn vrouw, en inmiddels twee 
dochters, in Laguna Beach, vlak onder 
Los Angeles. Dit is een bewuste keuze ge-
weest voor de liefde. Daarnaast kan ik me 
in Californië goed voorbereiden op mijn 
sport. Maar mijn leven is nu compleet 
anders dan toen ik als jongen van 18-19 
jaar de wereld rondreisde en alles in het 
teken van mijzelf en de sport stond.

Wanneer heb je voor het laatst iets 
onbaatzuchtigs gedaan?
Ik probeer te helpen waar ik kan en mijn 
bekendheid, voor zover ik die heb, voor 
de goede zaak in te zetten. Of dat nu is 
voor talentvolle Texelse sporters die met 
behulp van de Dorian Foundation een 
steuntje in de rug krijgen, de strijd tegen 
de plastic soep of als oceaanambassa-
deur van het Wereld Natuur Fonds. Maar 
deze activiteiten voelen voor mij eerder 
als vanzelfsprekend dan onbaatzuchtig. 
Net als het delen van mijn kennis en  
ervaring met de volgende generatie  
sporters. Als je iets of iemand kan helpen, 
dan moet je dat doen.

Je krijgt 100 miljoen om de wereld een 
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Bibian
Mentel

p o w ( d ) e r v r o u w

Bibian Mentel (1972) is een kat met negen levens.  
De meervoudig Nederlands snowboardkampioen en 
drievoudig winnaar van paralympisch goud schitterde 
eind vorig jaar in ‘Dancing with the Stars’, ondanks 
dat afgelopen herfst voor de twaalfde keer kanker 
bij haar werd geconstateerd. “Kijk altijd naar moge-
lijkheden in plaats van beperkingen. Een positieve 
instelling is een verrijking van je leven.”

Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom voor mij is wakker worden 
zonder zorgen, omringd door liefde en 
in de wetenschap dat ik deze dag weer 
herinneringen ga verzamelen.

Wat is jouw relatie met geld?
Geld is een middel dat je in beperkte 
mate nodig hebt om in de huidige 
maatschappij te kunnen leven. Geld mag 
echter nooit onderdeel van je passie zijn.

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan?
Kijk altijd naar mogelijkheden in plaats 
van beperkingen! It’s all about Mentelity! 
Hiermee bedoel ik dat mensen vaak te 
veel tijd besteden aan dingen die niet 
gaan zoals ze graag zouden willen. Neem 
bijvoorbeeld het weer. Ga niet gelijk bij 
de eerste de beste druppel binnen zitten 
mokken. Wacht gewoon tot het opklaart 
en ga er dan alsnog op uit. Ik leef heel 
veel buiten en kan je zeggen dat het 
vaker niet dan wel regent. Een positieve 
instelling is een verrijking van je leven. 

Wat is je grootste deugd? 
Ik strijd nooit om te winnen, maar altijd 
om het beste uit mijzelf te halen; winst is 
dan soms een logisch gevolg. 

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je aan je jongere zelf 
geven? 
“Blijf altijd je dromen volgen, dan word je 
automatisch de beste versie van jezelf.” 
Zo stopte ik op mijn 21ste met mijn studie 

rechten en vertrok ik naar de bergen om 
mijn passie te volgen: snowboarden. Door 
destijds niet te doen wat de maatschap-
pij van me verwachtte, ben ik uitgegroeid 
tot de beste snowboardster van de 
wereld én heb ik er uiteindelijk ook mijn 
geld mee kunnen verdienen.

Welke overtuiging, gedrag of gewoonte 
heeft je leven het meest verbeterd? 
Geloven in mogelijkheden, blijven dro-
men en vooral geen zorgen maken als 
je de situatie toch niet kan veranderen. 
Voor mijn beenamputatie heb ik twee 
dagen gehuild, daarna was het klaar. Ik 
wilde voor mijn amputatie wel eerst een 
prothesebouwer spreken om te weten 
wat er allemaal mogelijk was.  
Na de amputatie heb ik mij vanaf dag 1 
gefocust op de mogelijkheden in plaats 
van de beperkingen. Ook na alle andere 
uitzaaiingen zijn mijn man en ik altijd  
blijven kijken naar de mooie dingen in het 
leven, in plaats van ons zorgen te maken. 
Want zeg nou zelf, heeft je ergens zorgen 
over maken ooit een probleem opgelost?

Welke vaardigheid zou je in een  
handomdraai willen leren? 
Surfen. Ik denk dat dit weinig uitleg nodig 
heeft; alles op een board vind ik leuk. 
Naast snowboarden ben ik ’s zomers 
regelmatig aan het wakeboarden,  
wake skaten, kitesurfen en skateboar-
den. Maar golfsurfen is er nog niet van 
gekomen. Helaas kun je niet alles in het 
leven en moet je keuzes maken. Het lijkt 
me echter heerlijk om met de golven te 
spelen.

Wat is een kantelpunt in je leven  
geweest? 
Mijn beenamputatie door botkanker 
(Bibian stond in 2002 aan de vooravond 
van de Olympische Spelen in Salt Lake 
City, toen bij haar botkanker geconsta-
teerd werd. Hierna moest uiteindelijk 
haar rechteronderbeen geamputeerd 
worden, red.). Dit was een kantelpunt 
omdat er vooral praktisch een hele hoop 
voor mij veranderde. Ook werd er vanaf 
dat moment anders door de rest van de 
wereld naar me gekeken. Mijn eigen kijk 
op het leven is eigenlijk niet echt veran-
derd, hooguit versterkt. Mijn man is er 
heilig van overtuigd dat een dramatische 
ervaring je karakter versterkt.

Wanneer heb je voor het laatst iets 
onbaatzuchtigs gedaan? 
Ik ben al 7 jaar vrijwilligster bij de  
Mentelity Foundation, een stichting die 
ik zelf heb opgericht. Met de Mentelity 
Foundation helpen we kinderen met een 
lichamelijke uitdaging. Daarnaast zet ik 
mij jaarlijks in voor het KWF, Swim to Fight 
Cancer en andere goede doelen. Ik probeer 
iedere dag wel iets onbaatzuchtigs te 
doen. Alhoewel, ik word gewoon heel blij 
van alle dingen die ik doe, dus hoe onbaat-
zuchtig is iets onbaatzuchtigs doen?

Welke quote zet je aan het denken? 
“Life is not measured by the number of 
breaths we take, but by the moments 
that take our breath away.”

 mentelityfoundation.org

 bibianmentel

“Heeft je ergens  
zorgen over maken  
ooit een probleem  
opgelost?”
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Chris BURKARD
b e e l d k u n s t e n a a r

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt zeker voor de overweldigende foto’s van Chris Burkard (1986).  
De Californiër reist het complete noordelijk halfrond over, op zoek naar verlaten en steenkoude wildernissen. Van het 
Amerikaanse Alaska tot en met de Russische Aleoeten. Hier weet hij als geen ander surfers, klimmers, kajakkers en 
landschappen op de gevoelige plaat te bevriezen. Met zijn beeldverhalen bereikt hij inmiddels een wereldwijd publiek. 

Wat betekent rijkdom voor jou?
Zelf kunnen beslissen hoe je je tijd en 
energie wilt besteden. Dat is echte 
rijkdom. Geld kan hierbij helpen, maar tot 
op een bepaalde hoogte. Je kunt een dik 
salaris hebben, maar wat heb je eraan als 
je tachtig uur in de week moet werken 
om het binnen te harken? Helemaal niks. 
Betekenisvol werk hebben is voor mij 
een stuk belangrijker dan bulken van de 
centen.

Wat is jouw relatie met geld?
Geld speelt een belangrijke rol in mijn 
leven. Toen ik 25 was werkte ik dag en 
nacht om geld te verdienen. Met een kers-
verse vrouw en een pasgeboren kindje 
had ik geen keuze. Inmiddels heb ik mijn 
sporen als fotograaf verdiend en hoef ik 
me gelukkig een stuk minder zorgen te 
maken of ik aan het einde van de dag wel 
brood op de plank heb. Een fijn gevoel.

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan? 
“Denk na voordat je iets koopt.” Hiermee 
zou ik mensen willen laten nadenken 
over hoe en aan wie ze hun zuurverdien-
de centen uitgeven. Zelf steun ik zoveel 
mogelijk merken die duurzaamheid en 
sociale verantwoordelijkheid hoog in het 
vaandel hebben staan. Mensen beseffen 
zich vaak niet hoeveel invloed ze met 
hun aankoopkeuze op bedrijven kunnen 
uitoefenen. 

Wat is je grootste deugd?
Goede vraag. Een van mijn beste deugden 
is dat ik andere mensen behandel zoals 
ik zelf behandeld zou willen worden. 
Simpel, maar het werkt altijd.

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je aan je jongere zelf 
geven?
Keep your head down and keep grinding. 
Vroeg of laat betaalt keihard werken zich 
namelijk altijd uit.   

Wat is de beste fout die je ooit hebt 
gemaakt?
Al mijn fouten zijn ergens goed voor ge-
weest. Als je geen fouten maakt, dan doe 
je niet goed genoeg je best. Fouten zijn 
er om van te leren, en dat heb ik eigenlijk 
altijd gedaan. 

Wat is de beste investering die je ooit in 
jezelf hebt gedaan? 
Er was een moment in mijn carrière dat  
ik voor anderen had kunnen werken en 
voor het grote geld had kunnen kiezen.  
In plaats van de makkelijk weg in te slaan, 
koos ik ervoor om in mezelf te investeren 
en heel veel tijd en energie in het opzet-
ten van mijn eigen bedrijf te steken. Geen 
eenvoudige keuze als je thuis een gezin 
hebt om voor te zorgen. Toch voelde ik 
heel sterk de drang om mijn eigen pad uit 
te stippelen. Het was, achteraf gezien, de 
beste beslissing ooit.

Welke overtuiging, gedrag of gewoonte 
heeft je leven het meest verbeterd?
Vroeg opstaan en een plantaardig eet-
patroon volgen. Als fotograaf reis ik veel 
rond, slaap ik weinig en vraag ik veel van 
mijn lijf. Door plantaardig te eten – fruit, 
groenten, noten, zaden, volkoren granen, 
peulvruchten – ben ik minder energie 
kwijt aan het verteren van voedsel, 
waardoor ik uiteindelijk meer energie 
overhoud voor andere dingen. 

Welke persoon, film, muziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
De biografie van Ansel Adams, een  
Amerikaanse landschapsfotograaf, 
heeft een enorme invloed op mijn werk 
gehad. Hij heeft me duidelijk gemaakt 
dat ik vooral mijn ‘stem’ moet gebruiken 
om een boodschap over te brengen. Als 
fotograaf ben je namelijk een verhalen-
verteller. Het overbrengen en delen van 
zo’n beeldverhaal is veel belangrijker dan 
je technische fotografievaardigheden, 
althans in mijn geval. 

Welke quote zet je aan het denken?
Een van mijn eigen uitspraken:
“In a world that is getting louder and 
louder, it’s never been more important to 
find the last quiet places.” Ik vind dat we  
tegenwoordig te makkelijk quotes 
van andere mensen gebruiken. Verzin 
gewoon je eigen quotes. Ze dwingen je 
namelijk om even stil te staan bij dingen 
die jíj belangrijk vindt in het leven. Ik heb 
gemerkt dat ze me helpen om mijn leven 
nog duidelijker in een bepaalde richting 
te sturen. Probeer het maar eens, het 
werkt. 

 chrisburkard.com

 chrisburkard

“Betekenisvol werk hebben, is voor        mij een stuk belangrijker dan bulken van de centen.”
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K L I M F E N O M E E N

De Oscarwinnende documentaire ‘Free Solo’ maakte hem in één klap de bekendste klimmer ter wereld. De film 
vertelt het bloedstollende verhaal van zijn beklimming van El Capitan: een loodrechte, 900 meter hoge rotswand 
in Yosemite National Park in Californië. Zonder touw of andere vorm van beveiliging. Toch is Alex Honnold (1985) 
verre van levensmoe. “Ik leef juist heel erg bewust.” Een gesprek over fame en fortune.

Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom is voor mij de vrijheid hebben 
om zelf je tijd te kunnen indelen. En deze 
vervolgens te gebruiken om waardevol-
le ervaringen op te doen. In mijn geval 
betekent dit vooral nieuwe uitdagingen 
aangaan die mijn leven als klimmer 
verrijken.

Wat is jouw relatie met geld?
Ik heb me eigenlijk nooit zorgen over geld 
hoeven maken. Aan de ene kant hebben 
sponsors, lezingen, boeken, films en 
foto’s tijdens mijn klimcarrière altijd geld 
in het laadje gebracht. Aan de andere 
kant heb ik jarenlang in een tot kamper 
omgebouwde bus gewoond, waardoor ik 
gewend ben om met minimale middelen 
rond te komen. Geld is in ieder geval 
nooit een drijfveer in mijn leven geweest. 
Vroeger niet en nu nog steeds niet.

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan?
Oef, dat is een moeilijke vraag. Misschien 
iets in de trant van: “Live Intentionally. 
Make choices about the way you lead 
your life, rather than letting it unfold in 
front of you.” Met andere woorden: Leef 
bewust. Denk goed na over wat je nu aan 
het doen bent. Stel duidelijke doelen en 
stuur je leven een kant op die jij wilt. Dat 
dus. 

Wat is je grootste deugd?
Pfff, dat is vrij lastig om over jezelf te 
zeggen. Ik betwijfel of het een deugd is, 
maar ik weet wel dat ik een aangeboren 
gevoel voor eerlijkheid heb; ik lieg nooit. 
Ik zeg echt altijd waar het op staat, ook 
als dit voor iemand anders niet prettig is 
om te horen. Zo heb je in de film 

 ‘Free Solo’ waarschijnlijk wel gezien dat 
ik vrij bot kan overkomen. Ook tegenover 
mijn eigen vriendin. Eerlijkheid dus. Ik 
vind mezelf overigens geen rolmodel. 
Veel mensen vinden mijn prestaties wel 
inspirerend. Zo kom ik in klimhallen regel-
matig klimmers tegen die zeggen dat ze 
dankzij mij zijn gaan klimmen. Ach ja, er 
zijn misschien wel slechtere rolmodellen 
te verzinnen dan een clean living climber 
die deels in een busje woont.

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je aan je jongere zelf 
geven?
Moeilijk te zeggen. Misschien: “Stop met 
je studie en ga klimmen”. Dan was ik nu 
waarschijnlijk een nog betere klimmer 
geweest. Haha. Aan de andere kant had 
ik dan wellicht minder mooie klimavon-
turen beleefd. Lastig. Misschien is geen 
advies geven wel het beste advies.

Welke persoon, film, muziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
Ik lees heel veel, vooral achtergrond-
artikelen en boeken over milieu-, 
voedsel- en energievraagstukken. Dit is 
een van de redenen geweest waarom ik 
in 2012 de Alex Honnold Foundation heb 
opgericht. Dit is een non-profitorgani-
satie die initiatieven op het gebied van 
zonne-energie in Afrika en kansarme 
delen van Amerika, zoals indianen-
reservaten, ondersteunt. Ik vind het dus 
lastig om één specifiek boek te noemen 
dat een enorme impact heeft gemaakt. 
Het is meer een optelsom van verschil-
lende boeken geweest. Op de website 
van mijn foundation (honnoldfoundation.
org/books, red.) vind je een waslijst aan 
boektitels die mij geïnspireerd hebben, 
waaronder ‘Let my people go surfing’ van 

Yvon Chouinard, ‘Barbarian Days’ van 
William Finnegan, ‘Rules for a knight’ van 
Ethan Hawke en ‘Astrophysics for people 
in a hurry’ van Neil deGrasse Tyson.

Wat is een kantelpunt in je leven  
geweest?
Het kopen van mijn eerste busje. Of… 
misschien toch het afkappen van mijn 
universitaire studie, waardoor ik me 
destijds volledig op klimmen kon storten. 
Als ik dit niet had gedaan, dan was ik nu 
waarschijnlijk gewoon een ingenieur 
geweest met een degelijke baan in de 
stad. Niks mis mee, maar achteraf gezien 
niet het leven dat heel goed bij mij past. 
Ik denk dat ik als bekende klimmer een 
groter verschil in de wereld kan maken, 
onder meer met mijn stichting, dan ik 
ooit als ingenieur had gekund. 

Je krijgt 100 miljoen om de wereld een 
beetje beter te maken; waar geef je het 
aan uit?
Interesting. Op persoonlijk vlak zou ik 
helemaal niets aan mijn huidige leven 
veranderen: ik zou gewoon op klimavon-
turen blijven gaan. Ik denk eigenlijk dat  
ik het meeste geld in de Honnold  
Foundation zou stoppen (Alex geeft een 
derde van al zijn huidige inkomsten aan 
de stichting, red.). Daarnaast zou ik een  
deel geven aan organisaties die zich 
bezighouden met sociale gelijkheid en 
milieubescherming. Maar ook zonder  
miljoenen probeer ik gewoon mijn  
steentje bij te dragen. Iets doen is altijd 
beter dan helemaal niets doen.

 alexhonnold.com

 alexhonnold

“Als bekende  
klimmer kan ik  
een groter verschil 
in de wereld  
maken dan ik ooit 
als ingenieur had 
gekund.” 
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Daan 
ROOSEGAARDE 

D R OM E N
V A N G E R

Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom is voor mij creativiteit. Het 
hebben van ideeën, en die ideeën ook 
gerealiseerd zien worden. Ik zie daar 
ook vrijheid in. Vrijheid om te denken, 
maken, fouten maken, leren, opnieuw 
beginnen en delen. Mijn ideeën draaien 
steeds vaker om schoonheid. Niet enkel 
esthetische schoonheid, maar juist ook 
schone lucht, water, energie. Maar wat is 
het waard dat je acht jaar langer leeft of 
je kind geen astma krijgt? Zolang we die 
waarden niet kunnen valideren in tijd of 
geld, zullen we tegen een muur aanlopen. 
Dat is de beperking van onze huidige 
economie.

Wat is jouw relatie met geld?
Ik heb geen auto of zelfs een huis. Ik word 
gedreven door ideeën, niet door geld. Op 
de kunstacademie was ik altijd blut. In 
mijn tweede jaar heb ik toen een kunst-
werk aan Auping weten te verkopen: 22 
bedspiralen gebogen in vloeiende lijnen. 
Ik had geen idee wat ik moest vragen, dus 
heb gewoon de huur van mijn studen-
tenkamertje keer twaalf gedaan, zodat 
ik daar een jaar lang geen zorgen over 
had. In de basis is die relatie met geld 
onveranderd: het is geen doel, maar ik 
heb het wel nodig om vrijheid te creëren. 
Wat ik daarbij wel merk; hoe meer geld 
er binnenkomt, hoe meer er kan, en hoe 
meer ik ook wil. Vandaar het opruimen 
van ruimteafval. Een paar miljoen euro is 
in zo’n project peanuts.

Als jij een billboard langs de weg zou  
mogen zetten; wat zou daar dan op 
staan? 
Ik zou hem helemaal leeg laten. Lekker 
wit. Maar dan van smog-opvangende inkt 

ofzo. We moeten niet steeds maar willen 
vertellen wat anderen moeten doen. 
Laat mensen lekker zelf nadenken. Einde-
loos turen naar dat witte vlak.

Wat is je grootste deugd?
Ik kan goed dromen. Ik ben een vrijwillige 
gevangene van mijn verbeeldingsdrang. 
Een idee begint bijna als een smaakje in 
de mond. Je hebt alleen nog niks, dus ga 
je boodschappen doen. Wat kan er?  
Wat kan er niet? En zo wordt een radicaal 
idee uiteindelijk realiteit. Er is volgens 
mij geen gebrek aan geld of technologie 
in deze wereld. Wel aan verbeelding. Ik 
zie het als mijn taak om die verbeelding 
op gang te brengen.

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je dan aan je jongere 
zelf geven?
“Laat die dromen je maar gidsen.” Als je 
een idee centraal zet, komen dingen als 
geld en tijd vanzelf wel. En realiseer je dat 
je niet alles in eigen hand kunt houden. 
Zorg dat je een balans vindt tussen focus 
en loslaten. Niemand leidt je daarvoor op. 
Je leert het door gewoon te doen.

Wat is de beste fout die je ooit hebt 
gemaakt?
De eerste pannenkoek mislukt altijd. 
Neem Rainbow Station, toen we  
’s werelds grootste kunstregenboog 
creëerden op Amsterdam Centraal. De 
opening was in zicht – de minister was al 
geregeld – maar alles ging mis. De pris-
ma’s werden zo warm dat ze smolten en 
de kleuren waren veel te flets. Het is dan 
een kwestie van pas op de plaats, uitzoo-
men en een andere benadering zoeken. 
Er zijn altijd meerdere wegen naar een 
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oplossing. Als je het te koud hebt onder 
de douche kun je de warme kraan verder 
opendraaien, maar ook de koude knop 
een stukje terug.

Welke overtuiging, gedrag of gewoonte 
heeft je leven het meest verbeterd?
Ik word elke nacht om vier uur even wak-
ker om wat gedachtes op te schrijven. 
Kennelijk zit mijn brein dan gewoon te 
vol om door te kunnen slapen. En een an-
dere gewoonte: ik wil minstens elke drie 
maanden een keertje nachtduiken. Onder 
water ben je in een wonderlijke wereld 
die je niet kunt controleren. Veel van de 
elementen in mijn werken komen daar 
rechtstreeks vandaan. Reflectie. Lichtge-
vende algen. De kracht van de natuur.

Wie hoop je in het hiernamaals te  
ontmoeten?
Einstein. Een wetenschapper pur sang, 
maar hij kon tegelijkertijd ook geweldig 
dromen. Of Leonardo da Vinci. Uit zijn 
brein is de Mona Lisa ontsproten, maar 
ook de helikopter. Daar moet je toch een 
boeiend gesprek mee kunnen voeren.

Je krijgt 100 miljoen om de wereld een 
beetje beter te maken; waar geef je het 
aan uit?
Elke dag geven we op aarde 1,9 biljoen uit 
aan oorlog. Ik zou een one day no war  
instellen. Een soort derde kerstdag waar-
op al dat geld uit de oorlogskas gebruikt 
zou worden voor innovatieve oplossin-
gen tegen uitdagingen als luchtvervui-
ling, klimaatproblematiek, bosbranden 
en de zeespiegelstijging. 

Welke persoon, film, muziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
‘Drawdown’ van Paul Hawken, een boek 
met 100 uiteengezette oplossingen om 

Van een lichtgevend fietspad tot een energie-opwekkende dansvloer of een smog-zuigende toren. Op de 
scheidslijn van wetenschap en kunst brengt Daan Roosegaarde (1979) oogstrelende oplossingen voor nijpende 
(milieu)problemen. Zijn nieuwste obsessie: het opruimen van 8,1 miljoen kilo afval dat door het heelal slingert.
“Ik heb geen auto of zelfs een huis. Ik word gedreven door ideeën, niet door geld.”

“Er is volgens mij geen gebrek 
aan geld of technologie in deze 
wereld, Wel aan verbeelding.”
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Ruben Smit (1971) is van huis uit universitair docent. Toch besloot hij jaren geleden om zijn zekere leventje in te 
ruilen voor een onzeker bestaan als fotograaf en ecoloog. Als filmmaker maakte hij in 2013 zijn debuut met  
‘De Nieuwe Wildernis’. De prachtig geschoten natuurfilm over de Oostvaarderplassen trok 700.000 bezoekers 
naar de bioscoop en lewverde hem een Gouden Kalf en een Rembrandt Award op. Met de film WAD – waar hij  
vijf jaar aan werkte – bracht hij nogmaals een oogstrelende ode aan de Nederlandse natuur. “Mijn levensdoel  
is om iets moois achter te laten voor anderen.”

Wat is je waardevolste bezit?
Mijn familie; die maakt wie ik ben en wat 
ik kan doen. Je kunt me alles afnemen, 
maar als ik geen familie meer zou heb-
ben, dan zou mijn leven over zijn.

Wanneer heb je voor het laatst iets 
onbaatzuchtigs gedaan?
Ik heb afgelopen jaar een terminaal zieke 
vrouw de film ‘WAD’ bij haar thuis kun-
nen laten zien. Ze wilde graag nog eens 
de Wadden ervaren. Daartoe liet ik een 
dvd van de film maken, die toen nog niet 
beschikbaar was. Ik kreeg een ontroerend 
mooie reactie van haar dochter, dat ze 
hier zo gelukkig mee was. 

Heb je wel eens iets gedroomd dat ook 
werkelijkheid is geworden?
Heel vaak. Ik schrik soms van de  
werkelijkheid omdat dit vaak een  
déjà vu is uit mijn dromen. Het zijn vaak 
kleine situaties, zoals een moment met 
mijn gezin aan tafel of een wolken-
lucht. Soms weet ik ook wat er dan gaat 
gebeuren. Het kan best zijn dat ik me het 
allemaal inbeeld. Wellicht een hersen-
spinsel. Het maakt me soms onzeker.  
Hoe kan ik dit weten en stel dat het kan; 
wat heeft dit voor gevolgen voor ‘mijn’ 
wereld en het begrip ‘tijd’?

Welke quote zet je aan het denken?
“Wijsheid is weten wat je weet”. Het is 
een quote van mijzelf, eentje die ik vaak 
herhaal. Het gaat er om te weten wie 
jij bent en waar je voor staat. Als je dat 
weet, heb je de ‘wijsheid in pacht’. Voor 
de duidelijkheid; ik ben hier nog altijd 
naar op zoek! Ik weet inmiddels veel van 
mijzelf maar nog lang niet alles. Hier 
heeft mijn huidige crisis een positieve  
invloed op; ik hoop na deze periode  
sterker en wijzer te zijn.

er prachtige stukken land die niet alleen 
meer CO2 opnemen maar ook voedsel  
produceren dat echt voedzaam is.  
Het argument dat er op deze manier niet 
genoeg voedsel zou zijn voor iedereen,  
is al lang achterhaald. Dit lijkt me een top 
plan, kunnen we dit uitvoeren? Samen 
met Marguerite Caycedo heb ik op onze 
website (wishtobewild.com) onderzocht 
hoe je wonend in Amsterdam of een ande-
re stad kan meehelpen aan een gezondere 
bodem (en minder afval) door te compos-
teren. Nu willen we dit uitbreiden, door 
bijvoorbeeld een stuk land te kopen. We 
hebben alleen (nog) geen 100 miljoen.

“Wijsheid  
is weten wat 
je weet.”
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Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom is vrijheid: de vrijheid om te 
leven zoals jij dit wil. De vrijheid om je te 
kunnen bewegen op de aarde zonder zor-
gen over gezondheid, veiligheid en geld. 
Voor mij is het een gevoel, geen cijfer 
op mijn bankrekening. Ik heb bovendien 
deze vrijheid nodig om gelukkig te zijn. 
Hierdoor kan ik mijn creativiteit kwijt 
en doen wat ik het liefste doe; andere 
mensen inspireren met mooie beelden 
en verhalen. Nu ik al ruim driekwart jaar 
thuis zit vanwege een burn-out ervaar 
ik des te meer hoe belangrijk vrijheid is. 
Ik heb ‘niks’ met geld; ik zie het als een 
noodzakelijk kwaad. Ik heb het nodig om 
te leven en verder zoek ik als filmprodu-
cent altijd naar voldoende geld om films 
te kunnen maken. Dat doe ik eigenlijk 
heel erg slecht; ik kom vrijwel altijd te 
kort. De drang om iets moois en goeds te 
maken wint het altijd van de financiële 
realiteit. Soms levert me dit stress op. 
Mijn levensdoel is om iets moois achter 
te laten voor anderen. 

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan? 
Zou ik nooit doen; het gaat uit van  
mensen die vanuit de auto iets vluchtigs 
waarnemen. Daar ben ik niet van; ik ben 
van de inhoud en met volle overgave iets 
doen. Daar past een billboard langs de 
weg niet bij. 

Wat is je grootste deugd?
Ik geloof dat ik mensen een positief 
gevoel kan geven door ze mooie, goede 
verhalen te vertellen waardoor ze de 
wereld anders gaan zien. Daarnaast voel 
ik dat ik met mijn aanwezigheid de sfeer 
kan veranderen. Bij mijn films, maar ook 
tijdens lezingen en presentaties krijg ik 

veel fijne reacties, waardoor ik weet dat 
ik een gevoelige snaar heb geraakt.

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je aan je jongere zelf 
geven?
Probeer zo veel mogelijk in het nu te leven. 
Ik heb een periode veel te hard gewerkt 
aan een toekomstbeeld dat ik voor ogen 
had, maar zag door de bomen het bos niet 
meer. Ik was alleen maar bezig met grote 
plannen maken en vergat het kleine, het 
intieme, het moment dat voor me lag.

Wat is de beste fout die je ooit hebt 
gemaakt?
Ik ben bijna twintig jaar geleden gestopt 
met werken voor een baas, in mijn geval 
als onderzoeker en docent aan de leer-
stoelgroep Natuurbeheer aan de Univer-
siteit van Wageningen. Ik werd eigen baas 
en ruilde mijn relatief zekere leventje in 
voor een onzeker bestaan als fotograaf 
en ecoloog. Door mijn directe omgeving 
werd ik raar aangekeken.  
Ik heb enkele jaren best veel getwijfeld, 
maar ben zo blij dat ik dit heb gedaan. 
Ik kan nu in mijn eigen tijd en ritme wer-
ken aan de dingen die ik belangrijk vind, 
zoals het maken van films en documentai-
res, fotograferen en schrijven van boeken.

Welke persoon, film, muziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
Ik heb nooit een echt voorbeeld gehad van 
mensen die ik wilde ‘nastreven’. Ik word 
in Nederland nog wel eens gek scherend 
de Nederlandse David Atten borough 
genoemd. Dat is veel te veel eer. Deze man 
heeft met zijn films, maar vooral met zijn 
kennis en charisma hele ‘volksstammen’ 
een beeld van en een waardering voor 
de natuur meege geven. Een fantastische 
man, echt ‘one of his kind’.
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Wat betekent rijkdom voor jou?
Gezondheid. Klinkt als een cliché, maar ik 
heb op mijn reizen de nodige dingen on-
der de leden gekregen die me behoorlijk 
onderuit schoffelden. Dan weet je opeens 
weer heel erg goed wat een rijkdom 
gezondheid is. Ook prijs ik me gelukkig 
én schathemeltje rijk dat mijn wiegje in 
Nederland stond toen ik geboren werd. 

Als jij een billboard langs de kant van de 
weg zou mogen zetten; wat zou daar dan 
op staan? 
"Leve het hiernumaals." 

Wat is je grootste deugd?
Ik denk het feit dat mijn kompas wel 
goed afgesteld is. Ik ben opgegroeid met 
de overtuiging dat eerlijkheid het langst 
duurt. En ook rechtvaardigheid is een 
belangrijke waarde voor mij. Dat is wie ik 
ben. Zo werk ik, zo leef ik en draag ik uit 
in de dingen die ik doe.

Wat is de beste fout die je ooit hebt 
gemaakt?
Ik zat in mijn derde jaar voor de Hoge 
School voor de Kunsten, 21 jaar oud en 
net terug uit Australië, toen ik een baan 
aangeboden kreeg bij Radio Veronica. 
Mijn leraren zeiden toen letterlijk tegen 
mij dat het de grootste fout zou zijn die 
ik kon maken en dat het mijn creatieve 
dood zou zijn. Veel te commercieel en ik 
zou mijn carrière wel kunnen vergeten. 
Dat zullen we nog wel eens zien, dacht 
ik doen. Ik heb die baan aangenomen 
en twee maanden later maakte ik al een 
jongerenprogramma in Amerika. De rest 
is geschiedenis. 

Welke overtuiging, gedrag of gewoonte 
heeft je leven het meest verbeterd?
Het is een opeenstapeling van dingen die 
je in je leven meemaakt die voor veran-
dering zorgen, maar als ik van één ding 
altijd echt overtuigd ben geweest, is dat 
je met nieuwsgierigheid en hard werken 
echt ver kunt komen. Door me in alle 
facetten van mijn vak vast te bijten, ben 
ik gekomen waar ik nu ben. 

Als je terug in de tijd zou kunnen gaan; 
welk advies zou je aan je jongere zelf 
geven?
Ik had graag tegen mezelf gezegd dat het 
allemaal zou gaan lukken waar ik als kind 
van droomde. Dat had me veel meer rust 
gegeven. Ik was ongelooflijk ongeduldig, 
wilde de wereld in duiken. Dat ongeduld 
maakte me nors en boos en ik wilde niet 
naar school. School kostte tijd en ik dacht 
dat ik moest opschieten. Die onrust had ik 
mezelf graag bespaard. Dan had ik meer 
genoten van de dingen die er toen waren.

Wat is de beste investering die je ooit in 
jezelf hebt gedaan?
Ik besloot in 1996 een baan als omroep-
ster aan te nemen bij Veronica, een 
beroep dat toen al op uitsterven stond. 
Iedereen verklaarde me voor gek, maar 
ik zag het als een manier om ervaring 
op te doen met het presenteren van een 
televisieprogramma. En voilà! 

Welke persoon, film, msuziek of boek 
heeft grote invloed op je leven gehad?
Dat zijn er nogal wat geweest in de loop 
der jaren en die hangen ook aan bepaalde 
periodes in je leven. Maar wie recent veel 
invloed op mij heeft gehad is Jim Fortin. 
Ik luister naar zijn podcastserie ‘Trans-
form your life from the Inside Out’. Super 
Amerikaans, soms iets té maar er zit 
zoveel wijsheid in die man. Met name op 
het gebied van persoonlijke ontwikkeling 
heb ik veel aan hem gehad. 

Welke vaardigheid zou je in een  
handomdraai willen leren?
Ik zou de zenkunst meester willen zijn. 
Wakker worden en totaal zen zijn in plaats 
van dat mijn monkey brain weer gelijk met 
me aan de haal gaat. Ik zou die focustech-
niek haarfijn onder de knie willen hebben 
zodat ik altijd kan genieten van het hier en 
nu. Dat lijkt me fan-tás-tisch.

Wat is een kantelpunt in je leven  
geweest?
Ik was vroeger ontzettend onzeker: over 
mijn uiterlijk - ik leek heel erg op een  
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Dessing

Floortje Dessing (1970) is ‘the girl next door’, een publiekslieveling die met haar programma ‘Floortje naar het 
Einde van de Wereld’ en 'Floortje Blijft Hier' miljoenen mensen aan de buis weet te kluisteren. Je reist met haar 
mee alsof je er zelf bij was. Haar rijkdom zit in het overwinnen van haar angsten. 

jongetje -, over mijn taaluitspraak - ik 
sprak best plat – en ik twijfelde of ik 
de dingen wel zou kunnen waar ik van 
droomde; werken bij de televisie. Toen 
kreeg ik de kans om daar wat te gaan 
doen, en ik herinner me nog dat ik in de vi-
sagieruimte zat en dat Leco van Zadelhoff 
(stylist en visagist, red) als een soort van 
nichtengrap, zei: “mijn hemel, wat moet ik 
met jou aan?” Dat kwam zo hard binnen 
dat ik echt weg wilde kruipen. Ik was 22 en 
weet nog heel goed dat ik toen dacht: ‘als 
ik dit écht wil, dan moet ik me door niets 
of niemand tegen laten houden'. Dat was 
het moment dat ik dat aan mezelf beloof-
de. Het alternatief was dat ik mijn dromen 
nooit zou realiseren. 

Wat is je waardevolste bezit?
Ik hecht niet zozeer aan bezit. Kan overal 
wonen, overal slapen, al is het op de ach-
terbank van een auto. Op wat bijzondere 
souvenirs na, is alles wat mij betreft 
vervangbaar. Dus dan kom ik toch echt 
uit bij mijn familie en vrienden. Die zijn 
onvervangbaar. 

Wanneer heb je voor het laatst iets 
onbaatzuchtigs gedaan?
Ik word veel gevraagd door goededoelen-
organisaties om iets te komen vertellen 
over mijn werk, iets te presenteren of om 
ambassadeur te worden. En dat doe ik 
ook altijd heel erg graag. Maar mijn vrien-
den helpen in tijden van corona, door 
huisgemaakte producten van ze te kopen, 
vind ik eveneens belangrijk. 

Heb je wel eens iets gedroomd dat ook 
werkelijkheid is geworden?
Dat is een inkoppertje. Als kind droomde 
ik ervan om de wereld over te reizen. Ik 
ging vaak naar de bibliotheek en kwam 
terug met een stapel boeken onder mijn 
snelbinder met alleen maar plaatjes van 
wild stromende rivieren, bergen, woestij-
nen en besneeuwde hellingen. Dáár wilde 
ik zijn. Dat dat allemaal is uitgekomen, 
vind ik nog steeds magisch. 

Je krijgt 100 miljoen om de wereld een 
beetje beter te maken; waar geef je het 
aan uit?

“Ik prijs me gelukkig en schathemeltje 
rijk dat mijn wiegje in Nederland stond.”
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