onbekende beroemdheid

herman jansen

Sindsdien maakte hij zich met twee lifelines vast als hij het
dek op ging, aan beide boorden één. Dat was geen
overbodige luxe toen hij later wéér overboord ging, door
een valpartij. Op zijn slingerende jacht sloeg hij tegen een
scepter aan, waarvan de voet geoxideerd was en afbrak.
Jansen kon weer aan boord klimmen.
“Pauzes zijn belangrijk.” Jansen vertelt over hoe hij op het
dek altijd dezelfde stappen nam. En dan bij de mast
stoppen. “Wachten, met mijn armen rond de mast. En
vanaf die positie een nieuw oordeel vellen. Bij het wisselen
van een zeil hardop de leuvers tellen. Concentratie.”

Het menselijk aspect
Win het boek
Herman Jansen was bereid
een exemplaar van zijn boek
De horizon zeilde mee, dag
na dag… te signeren voor
een lezer(es) van Zeilen.
Wie? Stuur een e-mail naar
info@zeilen.nl, met daarin
een korte motivatie waarom
u voor het zeldzame boek in
aanmerking komt.
• Eerder in deze rubriek is
Bertus Zijdenbos geportretteerd als eerste Nederlander
die de wereld rondzeilde. Zijdenbos deed dat van 1966
tot 1969 deels solo, deels
met bemanning aan boord.
Jansen is de eerste Nederlander die de tocht geheel
solo maakte.

De belangrijkste ontmoetingen lijkt Herman Jansen vooral
met zichzelf te hebben gehad. Over het zeilen zelf kan ik
hem in ons gesprek niet veel meer ontlokken dan ik al heb
gedaan. Steeds weer haalt Jansen herinneringen en vooral
mijmeringen op over ‘de mens’. Als tiener kreeg hij een
boek van Arthur Schopenhauer in handen. Sindsdien heeft
hij zich vooral in de filosofie verdiept. Zenboeddhisme is
een andere interesse. Jansen vertelt over zijn reizen (over

land) tijdens de Koude Oorlog, naar Moskou, Hongarije,
Berlijn, Parijs. “Ik wilde het leven beleven.”
Heeft zijn zeilreis hem veranderd? “Niet veranderd. Wel
heb ik bevestiging gevonden van de dingen waar het niet
op aankomt. Prestaties, wedstrijden. Dat ik de eerste
Nederlander was die de wereld rond zeilde; het zegt me
totaal niets. Mijn hoofdmotief was niet het zeilen.” Maar
wat dan wel? “Het langere tijd alleen zijn.” Ik vraag
waarom hij dat aan boord van een zeilboot heeft gedaan
en zichzelf bijvoorbeeld niet thuis heeft opgesloten. Zijn
antwoord: “Thuis kun je ontsnappen. Daar staat een
telefoon. Je hebt de mogelijkheid om elk moment te
stoppen met alleen zijn. Aan boord niet, als solozeiler. Je
moet volhouden. Het is geen ‘doorzetten’. Je kunt niet
anders. Je moet.”
In zijn boek schreef hij: ‘Het gedrag van de zeiler in slecht
weer, zowel fysiek als psychisch, is aan land niet te
simuleren. De praktijk is de enige leermeester.’ Is hij
zichzelf tegengekomen? ‘Ik ben niemand tegengekomen.
Er waren twee dingen: lichaam en bewustzijn. Die zijn in
mijn leven overgebleven.’ Hij vertelt dat hij in het begin
van zijn soloreis niet sprak. Onderweg kwam hij een
andere solozeiler tegen die dat ook niet had gedaan. Die
kon het niet meer, volgens Jansen. Daarna is hij zichzelf
maar hardop gaan voorlezen.

“Mijn hoofdmotief
was het langere tijd
alleen zijn”

Waarom wilde hij graag zo lang alleen zijn? “Ik had een
radio aan boord om contact te houden. Die viel weg. Je
hoort geen berichten meer van de buitenwereld, dus ook
niets negatiefs. Na een week had ik ook geen negatieve
gedachten meer. Je laat geen negativiteit in je leven toe.
Dat is een van de belangrijkste resultaten van mijn reis
geweest.” Even later: “Grenzen verleggen. Naar La Coruña
ben je het eerste lange stuk alleen op zee. Vier dagen.
Daarna zeven dagen. Dan zit je ineens op de helft. En dan,
dan ga je ergens voor anker liggen en ontmoet je een
andere solozeiler. Je kijkt in elkaars ogen.” Jansen wordt
stil.
Na een pauze: “Solozeilen heeft één nadeel. De
herinneringen heb je alleen.”

Diepere glans
“Ik heb mijn boek in de lijdende vorm geschreven.” Jansen
meldt het spontaan, zonder dat ik er iets over heb
gevraagd. Het was me wel opgevallen; schrijven in de
lijdende vorm is iets wat over het algemeen niet door
auteurs of redacteuren wordt aanbevolen. Maar Jansen
heeft er een verklaring voor. “Mijn boek heeft de lijdende
vorm. Dat sluit het aan bij het leven zoals dat zich in
wezen aan ons presenteert.”
Aan het eind van ons gesprek citeert Herman Jansen uit
een recent door hem geschreven tekst, over hoe hij tegen
zeilen aankijkt. “Niet wat bereikt is telt, niet de mooiste
ankerplaatsen, de exotische eilanden. Maar de weg die is
afgelegd, wat is doorstaan en verwerkt en het leven een
bredere en diepere glans geeft.”

•
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