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‘Pas als je moed toont je weg te gaan,
toont de weg zich aan jou.’
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Voorwoord
Zoek in mij geen goeroe. Dat wil ik helemaal niet zijn. In ben gewoon
een mens met een persoonlijk verhaal. En ook een ondernemer met een
persoonlijk verhaal. Daaraan schreven en schrijven veel mensen mee.
De woorden in dit boek bevatten geen waarheid. Ze vertellen over een
mogelijke weg. Een weg die ikzelf nog altijd zoekend afleg. En wat je
leest, mag je gerust in twijfel trekken.
Als leider trek ik mezelf ook elke dag opnieuw in twijfel. Ik ben er
gaandeweg van overtuigd geraakt dat verandering alleen maar kans
van slagen heeft, als de leider bereid is om zichzelf in twijfel te trekken.
Een gedicht dat me bijzonder inspireerde tijdens mijn zoektocht, wil ik
graag met je delen voordat je aan dit boek begint.
Wat mij beweegt
Men moet de dingen,
de eigen stille,
ongestoorde ontwikkeling laten,
die diep vanbinnen komt
Die door niets gedwongen
of versneld kan worden
Alles in het leven is: groeien en
vormt zich,
rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat
zonder de angst, dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt
zorgeloos, stil en wijds
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Men moet geduld hebben
tegen onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf te koesteren
als gesloten kamers
en als boeken, die in zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het komt er op aan, alles te leven
Als je de vragen leeft
leef je misschien, langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag
het antwoord.
Dit boek gaat over mijn onzekerheid, mijn twijfels en mijn worstelingen. Om die te kunnen uiten en in een boek te kunnen vatten, gebruik
ik woorden. En woorden hebben nu eenmaal een betekenis en een
kleur. Door het ene woord te gebruiken, kies je het andere niet. Ook
daar twijfelde ik soms. Elke bladzijde was een stap. Ik wil gewoon mijn
zoektocht delen en mag alleen maar hopen dat je daar als lezer een
stukje inspiratie in terugvindt.
Ik wilde je dat toch even vertellen, voordat je deze bladzijde omslaat.
Ik wil je ook hartelijk bedanken dat je dit verhaal wilt lezen.
Joost
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78° 13´ NB 15° 33´ WL
Daar sta je dan. Longyearbyen, Spitsbergen, Noordelijke IJszee. Het
zullen de ruige, spitse bergen landinwaarts zijn die de Nederlander Willem Barentsz tot de naam inspireerden. Barentsz zocht een noordelijke
route naar Oost-Azië. Dat was in 1596. Vandaag de dag hebben de Noren het liever over Svalbard, wat koude rand betekent.
Longyearbyen is het hoofdstadje van de eilandenarchipel. Het ligt in de
Adventfjord aan de monding van de Adventvallei. Met iets meer dan
2000 inwoners is het de meest noordelijke menselijke nederzetting van
enige omvang. In de buurt vind je enkele Russische gemeenschappen
waar nog mijnwerkers wonen. Vroeger ging het in Longyearbyen en
omgeving vooral om de rijke steenkoolvoorraden in de bevroren ondergrond. Tegenwoordig is er nog maar een enkele mijn open.
Maar vergis je niet, Longyearbyen is niet desolaat. Er is een kerk, een
museum, winkels, een sportcentrum, een bibliotheek, enkele hotels, een
internationale luchthaven … én een ziekenhuis. De Arctische Universiteit is er gevestigd. Je kunt er allerlei studies doen die met ijs, sneeuw,
ijsberen en het poolklimaat te maken hebben. En 120 meter diep ingegraven in de permafrost, op een berg vlakbij, bevindt zich de doomsday
vault, de Wereldzaadbank waarin zoveel mogelijk zaden van allerlei
soorten en varianten van voedselgewassen worden opgeslagen, om onze
biodiversiteit voor de komende generaties te waarborgen. Er liggen al
zo’n 790.000 zaadstalen opgeslagen. Spitsbergen staat op die manier
eigenlijk voor het einde en het begin van onze beschaving. Tegenwoordig leeft Longyearbyen vooral van mensen die het stukje avontuur in
zichzelf zoeken. Het is ook de meest geschikte plaats om de aurora borealis te zien.
De verschijnselen aan de rand van de Noordpool en de verhalen van
de ontdekkingsreizigers hebben al heel vroeg mensen aangetrokken,
net als ondernemingen die er een markt in zagen. Zoals de Noorse
ferrymaatschappij met de wat onuitspreekbare naam Vesteraalens
Dampskibsselskab, die al in 1989 met een schip naar Spitsbergen voer.
Longyearbyen dankt zijn naam trouwens aan de Amerikaanse industri-
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eel John Munroe Longyear. In 1906 startte zijn Arctic Coal Company
er met de ontginning van steenkool.
Soms kun je het best uit je comfortzone gaan, om iets te doen waar je
vooraf geen enkel besef van hebt. Ik droomde al jaren van een poolreis.
Ergens in 2004 had het vacaturetijdschrift Job@ een wedstrijd uitgeschreven. De winnaar kon samen met poolreiziger Dixie Dansercoer
naar de Noordpool. Motivatie was er te over, maar ik hoorde jammer
genoeg niet bij de winnaars.
Een echte droom laat je echter nooit los. Een paar jaar daarna ga ik
op een dag wat later dan normaal mijn boterhammen opeten in onze
ontmoetingsruimte. Ik ben alleen en zoek het gezelschap van een verloren krant. Mijn aandacht gaat naar een artikel waarin Julie Brown
(mevrouw Dansercoer) geïnterviewd wordt en vertelt hoe ze de expedities van haar man beleeft. Het artikel raakte me. Vanuit mijn zin
voor ruimte, vrijheid, weidsheid en het witte avontuur, schreef ik het
volgende mailtje:
Beste Dixie en Julie,
Met heel veel aandacht heb ik het artikel van afgelopen weekend gelezen.
Ik feliciteer jullie met de wijze waarop jullie tegen
het leven en de dingen aankijken.
Wat me ook aanspreekt in het artikel is de wijze waarop
jullie in het moment kunnen staan en ervan genieten.
Ik hoop op een of andere manier ooit even met
jullie in contact te kunnen komen.
Het ga jullie goed.
Warme groeten,
Joost
PS Wat kunnen jullie eventueel betekenen voor opleidingen in het kader
van persoonlijke ontwikkeling en/of in het kader van mijn bedrijf ?
De grootste en diepste dromen behoeven niet veel woorden. Binnen
een kwartier zat er een antwoord van Dixie in mijn mailbox.
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Beste Joost,
Eerst en vooral dank voor je vriendelijke mail!
Het zou ons een eer zijn wat te mogen betekenen binnen je bedrijf. Met
plezier verwijzen we naar www.circles.cc zodat u een eerste indruk krijgt.
Sowieso personaliseren we alle engagementen om maximale efficiëntie
te bewerkstelligen en luisteren daarom graag naar uw wensen. We zitten
nu in de laatste rechte lijn van onze ‘In the wake of the Belgica’-expeditie,
maar ik stel voor dat u gerust contact opneemt (mobiel 0473……) om te
kijken op welke manier we wat voor mekaar kunnen betekenen. […]
Polaire (doch evenzeer warme!) groeten,
Dixie Dansercoer

Enkele dagen later zaten we samen thee te drinken.
Als je het niet probeert, weet je het nooit. Dixie wilde me wel begeleiden tijdens een reis naar de Noordpool, maar zomaar vertrekken was
uit den boze. ‘Ben je bereid om je gedurende drie jaar fysiek en mentaal
voor te bereiden?’, vroeg hij. ‘En misschien is het beter om een groep
samen te stellen.’ De droom een poolreis te maken werd zo al heel snel
een concreet project. De groep mensen groeide organisch, eerst vanuit
mijn vriendenkring. Gaandeweg sloten zich vanuit het bredere netwerk,
ook van Dixie, meer mensen aan. We gingen ons samen voorbereiden
in de Ardennen, aan zee, in Zwitserland, op IJsland. We trainden ons
fysiek in de duinen, met vrachtwagenbanden die we achter ons aan
sleepten. Ik hoef je niet te vertellen dat dit voor veel andere wandelaars een gek zicht zal zijn geweest. We gingen op gletsjers wandelen.
We leerden het materiaal kennen. We leerden omgaan met een slede
die achter je aan glijdt, met het smelten van sneeuw. We leerden wat
voeding is. We leerden zelfs liggend plassen. We leerden omgaan met
schaarste, met beperkingen, met overleven.
Het tweede van de drie voorbereidingsjaren was er een van individuele
voorbereiding, onder begeleiding van een sportcoach. Maar het komt
er niet alleen op aan om jezelf voor te bereiden, ook je gezin moet
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Het bewuste kranteninterview met Julie Brown,
dat me inspireerde om contact te leggen, vanwege
een wens waarop ik al eerder aan het broeden was.
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voorbereid worden, om de onzekerheid die een dergelijke reis met zich
meebrengt mentaal aan te kunnen. Je kunt de mogelijke risico’s vooraf
namelijk nooit allemaal even goed inschatten, daarvoor is de poolomgeving te extreem anders.
Het poolijs leeft en verandert continu; het kraakt en beweegt. Datzelfde
geldt voor de gevaren. Als bedrijfsleider ben ik gewend om risico’s in te
calculeren en te voorzien. Veel van die risico’s zijn grijpbaar, al heeft de
crisis aangetoond dat er ook veel risico’s ongrijpbaar zijn, risico’s die op
me afkwamen en waar ik niet zelf de hand in had. Op het poolijs kun
je veel factoren proberen te controleren, maar extreme kou, driftijs en
een ijsbeer heb je niet in de hand. En dat geldt net zo goed voor je eigen
lichaam.
Eind maart 2010 kwamen we samen aan in Longyearbyen: twaalf
mannen en één vrouw. De eerste dagen in Longyearbyen logeerden we
in Mary-Ann’s Polarrigg Lodge, aan de rand van het stadje. Rondom
ons een besneeuwd landschap, en de eerste echte kou, de eerste testcase
voor vingers en handen ook. Het was er minus 25 graden. Op het ijs
zouden we in tentjes voor twee slapen, dus werden we verplicht om
duo’s te vormen. Dat zette voor mij een domper op het groepsgevoel
dat was overgewaaid uit IJsland, waar we in onze grote tent fantastische
nachten beleefden. Daar was humor een uitstekend middel tegen de
ongemakken. Het werken in duo’s, waarbij je weet dat je op elkaar bent
aangewezen, zorgt voor een heel andere dynamiek.
De poolomgeving vergeeft niet. Je weet dat de mensen om je heen
straks het enige levende materiaal worden in je omgeving. Als onderdeel van een groep mensen die op elkaar zijn aangewezen, ga je heel
veel aandacht aan elkaar schenken. Je weet ook dat elk stukje materiaal,
elke muts, elke handschoen, elke ski straks van levensbelang wordt. Je
mag dus niets aan het toeval overlaten. Elke handeling wordt ingeoefend. In het duo ben je verantwoordelijk voor elkaar: tentje opzetten in
duo, koken in duo, opruimen in duo, slapen in duo, ontwaken in duo ...
Die eerste dagen boven de poolcirkel waren nodig om het leven als
duo in te oefenen. Verder hangt je leven af van je materiaal en hoe je
het behandelt. We leerden ons materiaal opnieuw kennen. Per twee de
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tent opzetten. Per twee de tent afbreken. De slede met al je materiaal
voorttrekken, enzovoort. Toeval zoveel mogelijk uitbannen, daar gaat
het om. Je slede wil je blindelings kunnen uitladen en vullen. Alles heeft
zijn plaats en zijn volgorde. En meteen merkte ik de verschillen. Het
ene duo doet het zo, het andere doet het anders. Het is een dynamiek
die je ook in ondernemingen herkent, waar de verschillende afdelingen
hun eigen cultuur ontwikkelen. En naarmate de strijd om te overleven
groter wordt, komt het grotere groepsgevoel steeds meer onder druk te
staan.

89° 00´ NB 30° 27´ WL
Longyearbyen vormde slechts een tussenstop op weg naar Barneo,
een Russisch mobiel onderzoeksstation en expeditiekamp dat jaarlijks
op het pakijs wordt opgebouwd en afgebroken op ongeveer 89 graden
noorderbreedte. Het station is alleen in de maand april operationeel.
Het tijdelijke kamp bestaat uit zo’n twaalf tenten waar je kunt overnachten, een dokterstent en twee onderzoekunits. Meer dan dat is het
niet. De positie ligt ook niet vast, omdat het poolijs veelal de neiging
heeft om naar het zuidoosten af te drijven.
2 april 2010. Ik herinner me dat het heel stil was aan boord van de afgeleefde Russische Antonov-An74. Op de eerste rijen zaten wij, de expeditieleden, achter ons al het gestapelde expeditiematerieel. Het uitzicht
was adembenemend onaards. De spanning nam toe. Het was stil in
het vliegtuig. Straks zouden we gaan landen op een dun laagje ijs, drijvend op water. In een Kuifje-stripverhaal zou er ‘Brrr’ in de tekstballon
staan. Barneo was maar een korte tussenstop, goed voor een kom hete
soep. Vanuit Barneo werd onze groep per Mil-helikopter naar het vertrekpunt gebracht, op exact 89 graden noorderbreedte, om samen de
laatste graad over het ijs naar de Noordpool af te leggen. In rechte lijn
komt een graad ongeveer overeen met een afstand van 111 kilometer.
Maar op de Noordpool bestaan geen rechte lijnen. En dat zouden we al
snel ondervinden.
Je ziet de helikopter opstijgen en verdwijnen, en dan weet je meteen
dat je op de anderen en jezelf bent aangewezen. Buiten wat je met je

