oerman

MA IN HET WILD
MAN
Geen vrouwen, geen telefoons, geen camera’s en even géén werk. Young professionals
die willen ontsnappen aan de dagelijkse plichten, gaan een week onder begeleiding met
andere mannen de wildernis in op mannenexpeditie. Om af te zien, zichzelf op de proef
te stellen en zich even oerman te voelen. Zeven redenen om mee op reis te gaan.
Door Liza Jansen • Fotograﬁe: Caspar Diederik

Aan de voet van
het bergmassief
Monte Rosa in
de Italiaanse
Alpen kunnen
mannen weer even
kwajongens zijn.
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1.

Italiaanse
Alpen

Afkicken

In plaats van op beeldschermen en kantoortuinen, ben je op expeditie
aangewezen op de natuur en haar
elementen, water, vuur, aarde en
lucht. Die laten zich niet regisseren
en daarom hebben de expedities
geen vast programma. Dat vereist
wat ﬂexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een goede zaak, vindt Jaap
Duin, psycholoog en oprichter van
Elements Expeditions. ‘Veel mannen hebben wel leren werken, maar
niet leren spelen.’ Duin organiseert
natuurexpedities in Albanië, Schotland en Noorwegen. ‘Vrijheid leidt
eerst tot paniek: de mannen weten
niet wat ze gaan doen. Anderhalve
dag is er onrust, daarna geven ze
zich over.’

2.

Verantwoordelijkheid
nemen

Aan het begin van
de expeditie van Back to the Wild
ruilen deelnemers hun telefoon en
horloge in voor een bijl, een vishengel, of spullen om vuur mee te maken. Een dagdeel wordt besteed aan
eten zoeken. Ze plukken aalbessen
en paddenstoelen en vangen vissen of eekhoorns. De oogst wordt
bereid op vuur dat de mannen zelf
hebben gestookt. Ook is er een ‘24
uurs solo’, waarbij de deelnemers
zich een etmaal terugtrekken in

het bos. Alleen. Eten moeten ze
zelf bij elkaar sprokkelen en slapen
gebeurt in een tent die ze in elkaar
zetten met wat stokken en een
stuk plastic. Peter Melis, oprichter
van natuurexpeditie Back to the
Wild: ‘Vrouwen gaan een week op
yogacursus, mannen zoeken de
natuur op.’

3.

Diverse foto’s van
een reis van Otro
Elements in de
Italiaanse Alpen.

ITALIË

Rome

Zintuigen
herontdekken

Onze zintuigen
gebruiken we in
het dagelijks leven maar gedeeltelijk omdat dat voldoet. Wie op zichzelf is aangewezen in de natuur, zet
automatisch al zijn zintuigen op
scherp. Je lichaam schakelt als het
ware over op de overlevingsmodus.
Die modus wordt extra gestimuleerd door een gids en een natuurkenner die mee op reis gaan. Zij
brengen de mannen bij hoe ze hun
krachten moeten gebruiken.
Zo leerde David Zwagemaker,
ondernemer en deelnemer, te
kijken als een uil en als een vos
door het bos te lopen. ‘Vossen zien
slecht, maar hebben een sterk
ontwikkeld gehoor en ruiken alles.’
Dankzij de vossenimitatie hield
Zwagemaker de expeditie vol. ‘Ik
had het de hele week steenkoud.
Maar toen ik de vossenimitatie
toepaste en blootsvoets door het
bos ging lopen, werden mijn voeten
eindelijk warm.’

Vrouwen gaan een week
op yogacursus, mannen
zoeken de natuur op
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4.

6.

Emoties
toelaten

Een douche is er
niet. IJskoud water
wel. Ook in de
zomer. Wie zich wil wassen, is veroordeeld tot bloedstollend koude
meertjes of beken. Expeditieganger
David Zwagemaker: ‘Eerst vond ik
de kou verschrikkelijk. Maar dankzij ademhalingstechnieken die ik
tijdens de survivalreis leerde, kreeg
ik het warmer.’

Mannen praten pas
over emoties als
ze de bodem hebben bereikt. Daar
willen ze tijdens de expedities korte
metten mee maken. Sterker nog,
de kandidaten worden aangemoedigd om hun ‘dominante jas’ uit te
trekken. Dat creëert openheid bij
de mannen, weet Raymond Landgraaf. Hij richtte in 2013 de expeditie Otro Elements op. ‘Er komen
opgekropte gevoelens boven en ze
barsten in huilen uit. Iedere keer
weer. Niets om je voor te schamen.
Want zoals de indianen zeggen:
echte mannen huilen.’

5.

7.

Time
management

De Brit Ben Saul
Garner vertoefde
tien dagen alleen op een tropisch
onbewoond eiland om, net als de
mannen tijdens de oerexpedities,
terug naar de basis te gaan. Hij
tekende zijn bevindingen op in een
blog voor de Amerikaanse website

Reﬂectie

Doordat je bent
afgesloten van
de buitenwereld,
overheerst de stilte. Duin: ‘Deelnemers lopen een groot deel van de
dag rond zonder doel, waardoor ze
weer ruimte in hun hoofd krijgen.
Ze krijgen nieuwe ideeën en kunnen weer met een frisse blik naar
hun leven kijken. Het papier moet
eerst wit zijn voordat je er iets op
kunt schrijven.’
En dat levert moois op. Zo
kwamen twee deelnemers tot de
conclusie dat ze met hun vriendin wilden trouwen. Een ander
besefte dat hij eigenlijk al maandenlang rondliep met een burn-out
maar dat niet aan zichzelf wilde
toegeven.

Drie organisaties
die oermanreizen
aanbieden:

Acceptatie

Business Insider. Hij merkte dat
als je geen telefoon, internet of
mensen om je heen hebt, het
moeilijk is excuses te verzinnen
om niet productief te zijn. ‘Op een
doodgewone dag op het eiland
was ik zo’n zes uur gefocust bezig
met taken als eten vinden. De rest
van de dag was ik vrij. Ik las een
boek per dag, hield een dagboek
bij en had tijd om strategisch na te
denken over projecten waar ik mee
bezig was.’
Andere deelnemers van de
expedities beamen Garners
bevindingen. Ze zeggen minder
afgeleid te zijn en bewuster om te
gaan met e-mails, apps en sociale
media. ‘Sinds de expeditie reageer
ik niet meer direct op e-mails’, zegt
Alexander Maas (30), ingenieur bij
Airbus. ‘Ik gebruik twee momenten per dag om berichten te beantwoorden. Als mensen me echt
nodig hebben bellen ze maar.’ o

ALTERNATIEVEN
WAARBIJ JE
UITHOUDINGSVERMOGEN OP
DE PROEF WORDT
GESTELD:
1. OVERLEVEN OP
EEN ONBEWOOND
EILAND. De organisatie

DoCastaway regelt
dat je strandt op een
onbewoond eiland en
moet overleven met
een vishengel, een
zakmes en drinkwater.
Als er onverhoopt iets
ernstigs gebeurt, is er
een gids bereikbaar.
Prijs: vanaf 120 euro
per dag, inclusief
lokale vluchten en
transfers. docastaway.
com

2. HIKE DE VIA ALPINA,
of een deel ervan. Het
is een route van 5000
kilometer door de
acht landen waarin
de Alpen liggen. De
route bestaat uit vijf
verschillende internationale grote paden.
via-alpina.org
3. LOOP DE PELGRIMSROUTE NAAR SANTIAGO
DE COMPOSTELLA. De
populairste route is de
Camino Frances, van
Saint-Jean-Pied-dePort in de Atlantische
Pyreneeën naar Santiago de Compostella.
Duur: zo’n 32 dagen.
Afstand: 805 km.

Wie: Back to the Wild
Opgericht door:
Peter Melis
Wat: Mannenexpedities
naar de wildernis van
Noorwegen. Slapen in
de openlucht en zelf
eten verzamelen en vangen. Er gaat een lokale
gids mee, die deelnemers overlevingsvaardigheden bijbrengt.
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Aan het einde van de
week is er een ‘24 uurs
solo’, waarbij ze op zichzelf zijn aangewezen.
Doel: Mensen helpen
om de verbinding met
de natuur te versterken.
Prijs: € 1750 (zakelijk)
of € 1350 (particulier)
voor 8 dagen.
Site: backtothewild.nl

Wie: Otro Elements
Opgericht door:
Raymond Landgraaf
Wat: Wildernisreizen
in de ruige Italiaanse
Alpen. De expedities
duren gemiddeld vijf
dagen. Landgraaf
kwam op het idee voor
dit type reizen toen
hij als 18-jarige in zijn
eentje door de Ameri-

kaanse Rocky Mountains reisde, geheel op
zichzelf aangewezen.
Doel: Dat de kandidaten ‘de kracht van hun
lijf en geest opnieuw
ontdekken’.
Prijs: € 995
Site: otro-elements.it

Wie: Elements
Expeditions
Opgericht door:
Jaap Duin
Wat: Neemt je mee
naar ruige gebieden
in Albanië, Schotland,
Noor wegen of Texel.
Je kunt een weekend
of zes dagen mee.
Doel: ‘Erachter komen
wie je bent zonder

aﬂeidingen van het
dagelijks leven, je
familie, je vrienden en
je werk.’
Prijs: vanaf € 1250,
exclusief vluchten
Site: elements-expeditions.com

De mannen
doen op de
expedities alles
zelf. Eten, deels
zelf vergaard in
de natuur, wordt
bereid op een
zelfgestookt
vuur.

4. EEN VIPASSANA.
Tijdens deze tiendaagse stiltemeditaties leer je
door zelfobservatie
jezelf beter kennen.
Ze worden overal
ter wereld georganiseerd en je
betaalt hoeveel je wilt.
dhamma.org
5. REN ZEVEN
MARATHONS OP ZEVEN
CONTINENTEN IN ZEVEN
DAGEN. De eerste
marathon ren je in
Antarctica. worldmarathonchallenge.com

