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Het is maandagmiddag, 7 februari.  
De lucht is blauw met witgrijze wolkjes. 
Ik ben op weg naar Fiona Zwart, in mijn 
ogen een krachtige vrouw. De manier 
waarop zij zich vanuit liefde en vertrou-
wen uit op social media, spreekt mij erg 
aan en haar posts vind ik vaak spot-on. 
Omdat ik mij vanuit dezelfde kernwaar-
den uitspreek, voel ik een klik; vandaar 
dat ik graag met haar een papieren pod-
cast op wil nemen zodat we echt de tijd 
kunnen nemen om ons met elkaar te 
verbinden. We hebben afgesproken in een 
natuurgebied in Nieuwkoop waar Fiona 
graag komt.  

Fiona: “Ik dacht: we spreken hier af, want hier liggen 
mijn roots: in Nieuwkoop. Mijn familie komt hier 
vandaan en ik heb hier tot aan mijn vierde gewoond. 
Daarna verhuisden we naar een dorp hier verderop. 
Ik heb tijdens mijn studie op kamers in Haarlem 
gewoond en tweemaal in het buitenland (Engeland en 
Spanje) en woon nu in Alphen aan den Rijn, hier een 
kwartiertje vandaan.” 

Leuk om jouw roots te gaan ontdekken! Ik ken het 
hier helemaal niet, dus ik ben benieuwd. Hoe gaat 
het met jou en jouw mensen in deze tijd?
“Het gaat goed. Mijn kinderen zijn tweeëneenhalf en 
zes, dus nog klein. Eerlijk gezegd ben ik daar wel blij 
mee, want daardoor hebben ze van alle gekkigheid 
niet zo heel veel last. 

‘Dit is de tijd
 om onszelf
 te laten zien’

Onze oudste zit op de vrije school; daar is tachtig 
procent van de ouders wakker en de leraren zijn ook 
aardig kritisch. We nemen onze kinderen vaak mee 
de natuur in en hebben ook nog een aantal zaakjes 
waar we zonder gedoe heen kunnen. We hebben wel 
onze weg daarin gevonden. Stel dat de oudste nu zes-
tien was geweest, dan zou het echt een ander verhaal 
zijn geweest.”

Klopt. Op die leeftijd is het sociale zo belangrijk. 
Bij een jong gezin ligt de focus nog op het gezin. 
Wanneer je met je gezin je weg weet te vinden en 
ruimte weet te pakken, dan heb je op dat vlak geen 
probleem.
“Ja, het lijkt mij heel moeilijk om je kind nu op de 
middelbare school te hebben. Gisteren waren we hier 
verderop bij een tentje waar we nog wel kunnen eten 
zonder QR-code en daar kwamen vier jonge meiden 
binnen van rond de twintig, alle vier met zo’n kap op. 
Gaan ze zitten, gaat-ie af, gaan ze naar de wc, gaat-ie 
weer op. Daar schrok ik van. Dat is gewoon program-
mering van de middelbare school. Het is voor hen 
normaal.” 

Ik was laatst met een paar vrienden naar Brussel.  
Bij een snackbar zagen we precies hetzelfde: mensen 
gingen met een kapje op naar binnen, na vier stap-
pen gingen ze zitten en mocht het kapje af. Frietje 
ophalen, kapje op, twee of drie stappen heen en 
terug en dan weer af als ze weer zaten.
“Het is echt conditionering. Die groep vind ik wel 
zorgwekkend. Dat is de volgende generatie volwas-
senen. Ik hoop dat we over tien jaar (als onze oudste 
zestien is) in een andere wereld leven. Maar we weten 
het niet, dus leven we met de dag.” 
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Fiona in het kort
Je kent Fiona mogelijk van Café Weltschmerz, 
waarvoor ze interviews heeft gedaan, en 
het verboden jaaroverzicht van liefdevolle 
inzichten via met name Twitter en Instagram. 
Daarnaast is ze interviewer en schrijfster voor 
De Andere Krant. Voor deze editie van We Are 
Pioneers heeft ze Bob de Wit geïnterviewd. 
Fiona heeft een vriend, Dave, en samen heb-
ben ze twee kinderen: Amélie van zes jaar en 
Livia van twee jaar.

Je oudste zit op een vrijeschool. Hoe is dat gegaan? 
“Ze zat eerst op een reguliere basisschool, maar een 
vrijeschool sprak ons altijd al aan. Alleen, toen we 
basisscholen gingen kijken, was ik hoogzwanger van 
onze jongste en de vrijeschool zit aan de andere kant 
van de stad. Dus toen hebben we gemakshalve een 
keuze gemaakt en zijn we voor de school in de straat 
gegaan. Toen kwam covid en toen deden ze op die 
school zo rigide. We dachten: Ze is nu nog klein. Als 
we nog willen switchen moeten we het nu doen. Bij 
de vrijeschool hoorden we heel andere geluiden. We 
zagen heel andere ouders ook. Dat laatste is belang-
rijk. De vrijeschool is uiteindelijk nog afhankelijk van 
de overheid, maar als je een hele grote groep ouders 
hebt die kritisch is, dan sta je niet alleen. En het type 
onderwijs past uiteindelijk ook veel beter. Onze doch-
ter zit er helemaal op haar plek. Onze jongste gaat er 
straks ook heen.”

Denk je er ooit over na om ze helemaal uit het  
systeem te halen? 
“Zeker wel. Maar op dit moment zit onze oudste goed 
in haar vel. Als ik nu zeg: ‘Mama gaat je vanaf nu 
onderwijs geven’, dan doe ik haar tekort. Zij heeft dat 
contact met haar vriendinnetjes echt nodig. Dus voor 
nu is het voor ons oké, maar we blijven wel kritisch. 
Op de vrijeschool is de indoctrinatie veel minder. Ze 
kijken bijvoorbeeld geen Jeugdjournaal; daar zijn we 
heel blij mee. Een vrijeschool is natuurlijk wel wat 
linkser, waardoor misschien in de hogere groepen de 
klimaatagenda er wat meer doorheen zal sijpelen.” 

“Wat ik bedoel is: we moeten leren dealen met de 
wereld die er is en ze daarin begeleiden. Ze helemaal 
weghalen van alles lijkt me ook niet zo slim. Dan moet 
je wel een heel goed alternatief hebben. Dat is fijn aan 
Alphen (waar wij wonen), daar is best al een grote, 
actieve groep die het systeem van Bob de Wit aan het 
opzetten is: Society 4.0. 
En daarin zijn ook onderwijsinitiatieven buiten het 
systeem om. Dat is al heel erg gaande. Dus wij denken 
zeker wel na over onze kinderen uit het systeem halen 
en houden alle opties in gedachten.”

We doken al direct het gesprek in, maar ik ben 
be nieuwd naar wie Fiona Zwart is. Waar ligt jouw 
hart? 
“Mijn hart ligt met name bij creëren en mooie dingen 
maken. Of dat nu in tekstvorm is, een interview, een 
gesprek of een liedje, ik voel mezelf echt een creator. 
En met mijn creaties wil ik mensen raken. Uitein-
delijk gaat het over liefde. Ik denk dat dat de reden 
is waarom deze tijd mij heel erg heeft doen groeien, 
gelukkig, omdat alles wat er gebeurt me heel erg 
raakt. Ik ben namelijk een mensenmensen de mense-
lijkheid wordt nu uit onze wereld gehaald, op allerlei 
manieren. Dat druist zo in tegen wie ik ben, dat ik 
niet anders kán dan mijn stem laten horen. Mense-
lijkheid, de liefde en mensen verder willen brengen, 
dat zijn mijn thema’s. Ik zie altijd wel de potentie in 
mensen en daar heb ik mensen ook een aantal jaar, 
als coach, mee geholpen. De laatste twee jaar heb ik 
dat losgelaten. Ik denk dat ik nog steeds mensen help, 
maar op een andere manier. Meer door mijn woorden 
te gebruiken om anderen te helpen groeien.” 

Ik krijg er een smile van op mijn gezicht, dat ‘mensen 
raken’. Dat is ook wat ik wil. Dat gebeurt, denk ik, 
wanneer mensen ‘aan gezet’ worden. Als je mensen 
niet raakt, dan interesseert het ze niet.
“Nee, klopt. Dat heb ik als coach veel gedaan en dat 
vond ik mooi werk. Maar op een gegeven moment was 
ik daarin uitgegroeid. Dat was januari 2020. Ik ben 
toen gaan herijken wat ik wilde gaan doen. In maart 
dat jaar veranderde de wereld en ik wist meteen: dit 
is zo gek, dit klopt niet. Ik ben eerst gaan uitzoeken 
wat er dan aan de hand was en rolde van het één in 
het ander. Toen ben ik mij gaan uitspreken. Inmid-
dels weet ik wat ik wil: terug naar de essentie. Simpel 
gezegd wil ik gewoon liefde brengen en mensen met 
elkaar verbinden. En mooie dingen maken. 

Wanneer was het jou duidelijk wat je hier komt 
doen?
“Dat was een proces en niet per se één moment. Ik ben 
vooral dingen blijven proberen en gaandeweg heeft 

het zich ontpopt. Ik heb altijd al zoveel vragen gehad 
bij onze maatschappij, en dan vooral bij de ratrace. 
Mensen zitten vast, waardoor ze de antwoorden bui-
ten zichzelf zoeken in plaats van in zichzelf. Ik wilde 
niet in dat systeem en was zesentwintig toen ik voor 
mezelf begon. Maar ook dit ondernemen voelde in het 
begin nog heel als moeten. Ik moet klanten vinden, ik 
moet marketing doen, ik moet verkopen, moet, moet, 
moet. Dat is eigenlijk zo suf, maar de puurheid, de zui-
verheid, is er uitgehaald, en dat gebeurt natuurlijk al 
bij kinderen. Aan al die marketing- en verkoopkennis 
heb ik nu trouwens wel veel, want ik kan makkelijker 
de manipulatie van de overheidspersconferenties 
doorzien. Maar al dat moeten heb ik helemaal losge-
laten. Ik moet nu helemaal niks en het enige wat ik 
doe, is zeggen wat er in mij leeft. Dat verwoord ik, met 
name op Twitter, waarna ik het doorplaats op ande-
re social media-kanalen. En het maakt me helemaal 
niet uit wat mensen ervan vinden. Het kan me niet 
schelen of het één keer wordt geliket of duizend keer. 
Juist dan gaat het groeien. Dat is de grootste les voor 
mij in deze tijd: dat je gewoon jezelf mag zijn en al je 
conditionering en programmering los mag laten, alles 
af mag leren. Dat je alleen nog maar bij jezelf hoeft 
te denken: wat leeft er in mij en hoe kan ik dat naar 
buiten brengen?” 

Mooi. Dan leef je vooral in puurheid en creativiteit, 
terwijl juist die creativiteit maatschappijbreed zo 
wordt gedempt. 
“We zijn in essentie allemaal creatief, ik ben dat ook 
altijd geweest. Behalve in de periode dat ik vooral aan 
het zorgen was voor mijn moeder; toen ben ik het een 
tijd kwijt geweest.

Ik las dat je moeder op haar 28e MS kreeg. En dat jij 
uiteindelijk voor haar bent gaan zorgen. 
“Mijn moeder was dertig toen ze mij kreeg; ze had dus 
al MS voordat ze kinderen kreeg. Ik heb een twee-
eneenhalf jaar jongere broer. De eerste jaren was de 
ziekte best stabiel en ging het allemaal wel oké, maar 
toen ik acht was, is zij heel ziek geworden, verlamd 
in een rolstoel terecht gekomen en in een revalida-
tiecentrum beland. Dat heeft het huwelijk van mijn 
ouders niet overleefd. Mijn vader ging weg en ik ben 
verder opgegroeid met mijn zieke moeder en mijn jon-
gere broertje. Dat heeft me heel erg gevormd. Nu weet 
ik meer over familiesystemen en de manier waarop je 
daarin je plek inneemt; ik heb me verdiept in familie-
opstellingen. Een kind hoort nooit boven de ouders te 
staan in de hiërarchie. Dan is er namelijk sprake van 
een ‘fontein’ en kan het letterlijk niet stromen. Ik heb 
dus juist wel een tijd op sommige vlakken ‘boven’ 

‘Je kinderen helemaal uit 
het systeem halen is ook 
een beetje het rubberen 
tegelparadijs.’

‘Ik hou niet zo van 
oppervlakkigheid; 
fijn dat dat er een 
beetje uit is.’
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mijn moeder gestaan, omdat de situatie nu eenmaal 
zo was. Ze is afgelopen zomer overleden en ligt hier in 
het dorp begraven. Misschien is dat ook wel de reden 
waarom ik nu meer naar Nieuwkoop trek, omdat 
letterlijk mijn roots hier liggen. Mijn moeder was heel 
sterk; ik denk niet dat er veel mensen zijn die kun-
nen dragen wat zij heeft moeten dragen. Daar heb ik 
veel van geleerd. Maar het heeft ook mijn creativiteit 
beperkt in die periode. Want als je zelf veel moet zor-
gen voor een ander, dan is er nu eenmaal weinig ruim-
te voor creativiteit. Of voor je eigen plek innemen.”

Misschien zelfs om je eigen plek te vinden. 
“Inderdaad, maar daar ben ik wel in gegroeid.” 

Ik luisterde toen ik hier naartoe reed een stukje van 
de podcast van Jorn Luka met Adelheid Storms. Zij 
zei ook: ‘Als je het verschil in mijn ontwikkeling ziet 
met een jaar of twee geleden, hoeveel ik gegroeid 

ben, terwijl er ook heel veel mensen eigenlijk nog 
precies hetzelfde doen als ze altijd deden.’ 
“Herkenbaar. De afgelopen twee jaar is er zoveel 
gebeurd. En dan is mijn moeder dus ook nog over-
leden, wat een big live event is. Blijkbaar is dat onze 
weg en die van veel andere mensen is heel anders. Dat 
maakt wel de connectie met gelijkgestemde mensen 
groter, is mijn ervaring. En met niet-gelijkgestemden 
wordt het vaak juist lastiger. Een tijdje terug heb ik 
gegeten met een paar vrienden en ik heb me heel erg 
zitten inhouden. Daar voelde ik me achteraf eigenlijk 
heel rot over, omdat ik me niet meer in wíl houden. 
Niet dat ik hen wil overtuigen, maar ik wil me niet 
meer aanpassen. Ik heb me in het verleden vaak aan-
gepast en mijn woorden ingeslikt en dat wil ik gewoon 
niet meer. Maar ik deed het bij hen toch weer even.”

Dat is precies wat Adelheid in haar gesprek ook zei: 
je houdt je in omdat je de discussie niet aan wilt gaan 
en andere mensen niet wilt kwetsen. Het is een dun 
lijntje waarop je dan balanceert. Eigenlijk wil je wel 
gaan staan voor je waarheid, maar het is lastig. Je 
denkt dan: overtuigen lukt toch niet, dus laat dan 
maar. Maar wat zeg je dan nog wel? Op het moment 
dat je iets zegt wat totaal niet overeenkomt met hun 
wereldbeeld, lijkt het toch vaak een beetje overtui-
gen. Dan komt er weer discussie.

“Dat is er zo lastig aan. Je kunt eigenlijk niet meer 
helemaal met ze delen wat er in je leeft.” 

Klopt. Ik heb één vriend, die totaal anders denkt dan 
ik; hij heeft bijvoorbeeld ook de booster gehaald. 
Maar met hem kan ik gelukkig nog steeds alles 
bespreken. Dus met sommige andersdenkenden kan 
het wel, maar dat zijn mensen die zichzelf een spie-
gel kunnen voorhouden, die zich durven afvragen: 
hoe reageer ik nu op dingen en wat doet dat dan met 
mij? Maar ik denk dat veel mensen, uit mijn ‘vorige 
leven’ met name, houden van voetballen en een potje 
bier drinken. Daar is niks mis mee en daar heb ik 
geen oordeel over; het is wat het is. Ik denk dat er 
veel mensen zijn die zichzelf niet uitdagen.
“En wat is jouw verklaring voor het feit dat zij niet zo 
die diepgang zoeken?”

Een vriend uit die groep met wie ik nog goed con-
tact heb en wel gesprekken voer, zegt: ‘Ik ben geen 
strijder. Ik weet dat het niet klopt, maar laat maar. 
Ik hoef dat niet.’ In mijn ogen is dat wegduiken, jouw 
deel niet durven aankijken. Niet de vragen durven 
stellen: Waarom wil ik dit niet zien? Waarom wil ik 
daar het gesprek niet over aangaan? Wat maakt dat 
ik het wegduw? 
“Die vragen zijn heel confronterend. Deze tijd is zo’n 
grote spiegel. De één durft erin te kijken en de ander 
niet. Of maar een beetje.” 

Het is denk ik ook: geen andere optie zien. 
“Dat is het ook, er is nog geen alternatief.”

Nee, en wij proberen natuurlijk met We Are Pioneers 
te laten zien dat hier wél hard aan gebouwd wordt! 
Er zijn al zoveel mensen bezig, er wordt al zoveel ge  
creëerd. Daarmee hoop ik ook dat mensen denken: 
wacht even, het kan dus wel. En geïnspireerd worden.
“Dat is ook mooi aan jullie werk te zien. Dat jullie 
magazine dergelijke initiatieven ondersteunt, dat 
hebben we nodig. De Andere Krant doet dat gelukkig 
ook steeds meer.”

Klopt. Je hebt Gezond Verstand, dan heb je De 
Andere Krant en dan heb je We Are Pioneers, en dan 
heb je nog Lumens, dat is nog een stapje extra. Ik 
vind het mooi om de lezers langzaam mee te nemen. 
Kijken of ze dit pakken, kijken of ze dat pakken,  
op een subtiele manier steeds een stapje verder. 
Onderwerpen aanreiken waarbij ze eerst denken: 
Ow, oké, huh?! Maar waarover ze dan wél gaan 
nadenken. 
“Klopt. En jullie hebben een positieve toon. Dat 
probeer ik ook altijd in wat ik deel en hoor ik ook veel 
terug van mensen: dat er heel veel liefde onder zit. En 
dat vind ik heel fijn om te horen, want dat is ook zo. De 
reden waarom ik mijn stem laat horen, is niet omdat 
ik wil schoppen; het is uit liefde, juist omdat de wereld 
zo mooi is.”

Ik heb jou een paar maanden terug ook geschreven 
dat ik jouw tone of voice heel positief en krachtig 
vind. Bijna alles wat je deelt is spot-on.
“Dank je. Mensen vragen aan mij: ‘Hoe komt het dat 
Doutzen Kroes jouw post deelt?’ Dat heb ik natuur-
lijk nooit van tevoren bedacht. Maar juist omdat ik 
deel wat er in mij leeft, en volledig loslaat wat ermee 
gebeurt, kan ook dit gebeuren. Als mensen dingen in 
de wereld gaan zetten in de hoop dat zij het gaat delen, 
klopt die energie al niet meer.”

Nee, dan heb je geen zuiver doel. Dat is mooi wat je 
zegt: dat je je uitspreekt vanuit je hart en het verder 
laat zijn wat het mag zijn. Niet meer dan dat. 
“Ik hoop bij mensen in gang te zetten dat ze stoppen 
met de oplossing buiten zichzelf te zoeken. Ik wil ook 
geen goeroe zijn of zo, en die zouden er binnen ons 
wereldje ook niet moeten opstaan. Jij hebt een trui 
aan met ’Zelf nadenken’ erop, van Isa Kriens. Isa heeft 
een prachtige rol, nog steeds. Maar zij moet niet een 
nieuwe leider worden; dat wil ze volgens mij zelf ook 
helemaal niet, hoor.”

Nee, dat is gevaarlijk. Dat er toch weer een paar kop-
stukken komen. Olaf, Isa, Jorn, Flavio, jij, ... Allemaal 
mensen die zichtbaar zijn. Dan is het gevaar dat we 
toch weer hetzelfde gaan doen als in de ‘oude wereld’, 
en dat wil je niet. Je wilt met z’n allen iets nieuwe 
neerzetten. Ieder heeft op zijn moment zijn plek en 
zijn rol te vervullen, en mag daar ook de credits voor 
krijgen. Die gaan niet naar één persoon.
“Juist niet, inderdaad; daar moeten we juist helemaal 
vanaf. Ik had het hier ook over met Tisjeboy Jay toen 
ik hem interviewde voor ‘De Andere Krant’; hij wordt 
natuurlijk ook op een voetstuk gezet en eigenlijk wil 
hij dat zelf helemaal niet. Maar ja, hij valt op, hij heeft 

‘De reden waarom ik mijn 
stem laat horen, is niet omdat 
ik wil schoppen; het is uit 
liefde, juist omdat de wereld 
zo mooi is.’

‘Ik hoop bij mensen in 
gang te zetten dat ze 
stoppen de oplossing 
buiten zichzelf 
te zoeken.’
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een gun-factor, mensen moeten om hem lachen. Dat 
doet natuurlijk veel. Maar hij zegt ook: ‘Het liefst heb 
ik dat mensen zichzelf bij de lurven pakken en verant-
woordelijkheid gaan nemen over hun eigen leven. Als 
we dat allemaal doen, dan hebben ze steeds minder 
macht over ons.” 

Inderdaad. Als iedereen in zijn eigen kracht gaat 
staan, wat willen ze nog doen dan? Haha. Frustreert 
het dat nog maar relatief weinig mensen dat doen?
“Wat me soms frustreert, is dat mensen zich niet 
uitspreken tegen de discriminatie. Hoe kan het nou 
dat je niet zegt: ’Ik wil wel die prik, maar ik respecteer 
dat jij hem niet wilt, dus laten we gewoon met elkaar 
blijven omgaan’? Dat zou al zoveel verschil maken! 
Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om daarover 
gefrustreerd te raken, maar ik heb ook nog wel mijn 
momenten. Jij nooit meer?”

Ja, ook ik heb wel frustratie op momenten. Mijn 
vader zit in een verzorgingstehuis en mijn moeder 
belde gisteren op: zijn afdeling is in quarantaine. 
Omdat één persoon zich heeft laten testen die af 
en toe bij zijn moeder komt, moet die hele afdeling 
dicht. Als ik nu naar mijn vader wil, moet ik niet 
alleen een mondkapje dragen, ik moet ook een 
schort om en zo. Dan denk ik: wat voegt het toe? Ik 
ga naar mijn vader toe en ik ga weer weg; verder zie 
ik daar niemand. Ik snap die logica niet. En dat frus-
treert me dan. Dan moet ik dus, om bij mijn vader 
te komen, dat waar ik voor sta, maar ook de logica, 
opzij zetten. 
“Dat is heel moeilijk, ja.”

Mijn moeder zegt dan: ‘Doe nou gewoon even dat 
mondkapje op’, maar ze snapt niet dat ik op dat 
moment het gevoel heb dat ik meewerk aan het 
systeem dat mijn zoon ten gronde richt. Zo zie ik het. 
Dat klinkt heel zwaar, maar dat is wel wat er speelt. 
Als ik dat mondkapje op doe, werk ik dus mee aan 
de vernietiging van de toekomst van mijn zoon. Dus 
aan de vernietiging van mijn zoon. 

“Maar ten opzichte van mensen die dat niet zien, 
praat je een andere taal. Zij denken: je moet dat ding 
even opdoen, want dan bestrijd je het virus; wat is dat 
nou voor moeite? Ik vind dat inderdaad ook lastig. Dat 
je dat in maart 2020 nog dacht, dat kan ik me nog wel 
voorstellen, maar nu?” 

Eens. Jij bent ooit begonnen als ondernemerscoach. 
Wat voor opleiding heb je daarvoor gedaan?
“Media en entertainment management. Ik had een 
aantal opties na de havo: journalistiek of media en 
entertainment management, dan wel conservato-
rium of Rock Academy (iets met muziek); ik speelde 
namelijk graag piano. En politicologie was er ook nog 
eentje. Als ik kijk naar wat ik nu doe, dan komt alles 
samen. Bij media en entertainment management heb 
ik geleerd hoe ik geld kon verdienen met creativiteit. 
Daar komt het eigenlijk op neer. Tijdens mijn studie 
heb ik twee keer een halfjaar in het buitenland geze-
ten: in High Wycombe vlakbij Londen en in Barce-
lona. Daar heb ik enorm veel van geleerd; ik kan het 
iedereen aanraden. Toen ik terugkwam uit Barcelona 
kreeg ik een stageplek op de communicatieafdeling 
bij Sony, waar ik veel leerde qua marketing.”

Wat je net zei, dat allerlei dingen die je aantrekken 
in het leven samenkomen, dat herken ik. Uiteinde-
lijk is vrijwel alles wat ik heb gedaan in mijn leven 
ergens goed voor geweest. Het heeft me allemaal nut-
tige tools opgeleverd. Ik vind het mooi om te ervaren 
dat het leven zich blijkbaar inderdaad ontvouwt 
zoals het bedoeld is.
“Precies. Dat is misschien ook wel mijn grootste les 
geweest van de afgelopen twee jaar. Als ik terugblik 
op wat ik eerder heb gedaan, denk ik: Oh ja, ik ben 
eigenlijk gewoon ‘klaargestoomd’ voor deze tijd. Dat 
schrijven, woorden vinden voor wat er in mij leeft, 
deed ik al langer. Voor mijn bedrijf blogde ik regelma-
tig en dat deed ik ook vrij makkelijk. Wat mij voor-
heen echter nooit zo heel goed lukte, was goede social 
media-posts maken. Maar dat was, denk ik nu, omdat 
ze nog niet genoeg vanuit mijn hart kwamen. Het 
waren meer trucjes. Nu heb ik juist het verwoorden 
van wat er in mij leeft ontdekt. Daar wil ik mee verder, 
dus ik doe nu veel social media, maar ik wil uiteinde-
lijk iets met een boek, liedjes of gedichten. 
Het schrijversleven past bij mij. En ik wil ook echt 
graag verder met muziek. Hoe dat zich gaat ontvou-
wen, weet ik nog niet zo goed. Dat laat ik nog een beet-
je open. Verder vind ik interviewen ook heel erg leuk, 

zowel op beeld als geschreven. Dat blijf ik sowieso 
doen. Ik houd gewoon van verschillende dingen doen, 
als het maar met mensen is, creatief en echt ergens 
over gaat. Ik houd niet van oppervlakkigheid; fijn dat 
dat er een beetje uit is.”

Hoe was jij in je jeugd, wanneer je met mensen was? 
“Ik was altijd vrij intuïtief en voelde snel stemmingen 
aan, ook bij volwassenen. Daar was ik me wel bewust 
van, maar ik heb het een tijdje minder omarmd. Ik 
was zoekende naar mijn eigen plek binnen mijn fami-
lie of binnen een vriendengroep. Door mijn gezinssi-
tuatie was ik al jong wijs en zelfstandig en ging ik mijn 
eigen gang. Ik hou erg van mensen, maar heb ook echt 
mijn eigen ruimte nodig. Ik was een stuk gevoeliger, 
denk ik, dan gemiddeld. Ik kon en kan bijvoorbeeld 
echt geraakt worden door muziek, kunst, de natuur... 
Mijn vriendinnen hadden dat veel minder. Die vonden 
het ook wel mooi, maar dat was het dan. Terugkijkend 
besefte ik al langer dat ik een afwijker ben in heel veel 
dingen ten opzichte van mijn familie en vrienden-
groep. En dat wordt nu meer uitvergroot.” 

Volgens mij zijn de meeste mensen die nu zichtbaar 
zijn, afwijkers. Die hebben zich altijd een beetje 
anders gevoeld.
“Ik doe het niet omdat ik zo nodig wil afwijken, haha. 
Ik kan gewoon niet anders. Ik zie bijvoorbeeld mijn 
vriendinnen: die studeren, krijgen een baan, gaan 
trouwen er komen kinderen. Dat is hun weg, omdat 
het zo ‘hoort’. Ik heb dat niet. Ik ben al heel lang met 
Dave en toch zijn wij niet getrouwd. Ik voel gewoon 
die noodzaak niet. Ik heb er niks op tegen, maar voor 
mij voelt het een beetje als poppenkast. En ik hou 
gewoon niet zo van poppenkast. Ik vind het heel mooi 
om de liefde te vieren, maar liefde is voor mij zoveel 
meer dan dat. Ik doe dingen niet omdat ze zo ‘horen’, 
maar omdat ik ze van binnenuit voel. Zo werd mij ook 
van binnenuit duidelijk dat ik graag kinderen wilde.”

Bij mij kwam dat veel later. Mijn ouders zijn behoor-
lijk conservatief: mijn moeder heeft er altijd voor 
gezorgd dat thuis alles liep en mijn vader is zijn hele 
leven in loondienst geweest. Zij hebben zich altijd 
geconformeerd aan het systeem. Op het moment dat 
ik mijn vaste baan opzegde en ging acteren, was dat 
zover buiten hun kaders dat ze dat maar moeilijk 
konden begrijpen. Ik besefte toen pas dat er veel 
meer is dan wat ons allemaal voorgehouden wordt als 
‘hoe het hoort’. Bij jou zat het er gelukkig al heel jong 
in. Je wist al snel dat ‘het systeem’ het niet is voor jou.
“Dat klopt wel ja. Ik had heel veel vragen bij wat ik om 
me heen zag. Toen ik voor Sony werkte, bijvoorbeeld, 

was ik begin twintig en zag ik veel collega’s van tegen 
de dertig die al een burn-out hadden. Die werkten 
zich het hele jaar kapot om vervolgens drie weken op 
Bali te kunnen bijkomen. Ik dacht: ik wil zo niet leven. 
Als ik dan straks kinderen heb, zie ik ze nooit, omdat 
ik alleen maar hier zit. Die ratrace die had ik al best 
snel door, net als wat wél belangrijk is in het leven: 
hoe je je voelt, met wie je bent en dat je gezond bent”

Ik ben pas tegen mijn veertigste echt over dingen 
gaan nadenken. Daarvoor had ik twee vrienden-
groepen en ging ik elk weekend, en soms ook door-
deweeks, de stad in om biertjes te drinken. En dan 
werd ik de volgende ochtend weer wakker met 
hoofdpijn. Eigenlijk heb ik een deel van mijn leven 
gewoon weggegooid omdat ik niet nadacht… 
“Maar is daar per se iets mis mee? Dat is ook een in - 
teressante vraag.”

Inderdaad. De vrienden van mij die nog steeds zo 
leven, zijn daar helemaal content mee. Wat mijn 
weg is, hoeft niet hun weg te zijn. Maar wanneer 
je al op jonge leeftijd beseft waar je gelukkig van 
wordt, dan zie ik dat wel als een cadeau. Dan kun je 
daar namelijk naar gaan leven. Mijn ouders hebben 
mij nooit vragen over het leven gesteld, wat ik zou 
willen, wat mijn toekomstdromen waren... Het leven 
was gewoon wat het was. En daarom heeft het bij 
mij even geduurd voordat ik mezélf die dingen ging 
afvragen.
“Dat besef ik ook: je ouders geven je wat zij zelf in 
huis hebben. Zij hebben ook hun opvoeding en hun 
conditionering gehad. Laten we ze dankbaar zijn voor 
wat ze ons hebben gegeven, en de dingen waarmee we 
niet uit de voeten kunnen, achter ons laten. Want niet 
alles wat zij ons geleerd hebben, is de waarheid. Zo 
hebben mijn vriendinnen allemaal een vrij christelij-
ke, traditionele opvoeding gehad. Er zitten absoluut 
mooie dingen aan religie, maar er wordt je wel geleerd 
om antwoorden buiten jezelf te zoeken. Ik heb geluk-
kig niet zo’n conditionering gehad en zoek daarom 
altijd de antwoorden in mezelf. Daar ligt voor mij 
het verschil tussen religie en spiritualiteit: bij religie 
zijn er leiders, die vertellen hoe je moet leven, terwijl 
spiritualiteit iets van jezelf is.”

‘Mooi om te ervaren dat 
het leven zich ontvouwt 
zoals het bedoeld is.’

‘Wanneer iedereen weer in 
z’n eigen kracht gaat staan, 
moet je eens kijken hoe mooi 
de wereld dan is!’

‘De grootste les voor mij in 
deze tijd is dat ik gewoon 
mezelf mag zijn en al 
mijn conditionering en 
programmering los mag 
laten.’
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Bij religie speelt ook boetedoening vaak een rol.
“Ja, schuld en schaamte. Terwijl de schepping volgens 
mij vooral over liefde gaat. Uiteindelijk zijn we alle-
maal hier gekomen om liefde te brengen. Het wordt 
ons alleen afgeleerd.”

Past dat volgens jou in een groter plaatje eigenlijk?
“Ja. Ik voel dat er krachten spelen die er baat bij heb-
ben de mensheid klein te houden. Wat die krachten 
zijn, vind ik echter nog een beetje moeilijk.”

Die voel ik wel. Hoe mooi zou de wereld zijn wanneer 
die krachten hun invloed zouden verliezen. Dat is 
een van de drives voor We Are Pioneers: mensen 
aanmoedigen om weer in hun eigen kracht te gaan 
staan. Wanneer iedereen dat doet, moet je eens kij-
ken hoe mooi de wereld dan is! 
“En je bent dan ook veel minder te manipuleren. Jan 
Storms legt heel mooi uit hoe psychopathie werkt en 
hoe dat is doorgedrongen in onze politiek, entertain-
mentindustrie en media. Alles waar wij naar kijken 
met z’n allen, is een vorm van programmeren. Maar 
gelukkig is er een kleine groep die op nog wél een 
vorm van contact heeft met de bron. Daardoor zijn 
zij minder makkelijk (ik zeg niet: helemaal niet) te 
manipuleren.”

Ervaar jij zelf dat contact met de bron?
“Ja, zeker; in de vorm van mijn intuïtie. Toen mijn 
oudste dochter werd geboren, die is nu zes, is mijn 
intuïtie als het ware ook opnieuw geboren.”

Dat hoor je wel vaker van vrouwen, dat er een bij-
zondere verandering optreedt na een bevalling. Ze 
voelen dan de enorme kracht dat ze een mens op de 
wereld kunnen zetten, waardoor ze denken: ik kan 
alles. Ik ben superwoman.
“Nou, dat! Mijn twee zwangerschappen en bevallin-
gen hebben mij echt bekrachtigd. Overigens, vanaf 
het moment dat je een kindje hebt, gaat ‘het systeem’ 
zich ermee bemoeien. Dat heeft z’n goede kanten, 
want er zijn natuurlijk kwetsbare gezinnen die wel 
wat ondersteuning kunnen gebruiken. Maar het zou 
in mijn optiek veel beter zijn als we vrouwen leren om 
naar hun intuïtie te durven luisteren. Als je die volgt, 
kan het namelijk eigenlijk niet misgaan. Je lijf weet 
hoe het een kind op de wereld moet zetten; dat is hoe 
de natuur werkt. Maar daar zijn wij zó van afgesne-
den! Ik dacht al snel: dit is mijn kind en ik volg mijzelf 
hierin. En ik ben er sterker door geworden”

In deze editie staat ook een artikel over een doula, 
Geneviève, die ook vertelt dat een vrouw zoveel 

meer kan dan ze vaak denkt. En ik heb er laatst ook 
een podcast over gehoord. Er wordt zoveel wijsheid 
weggehouden bij de vrouw! 
“Zeker. Het vaccinatieprogramma begint bijvoorbeeld 
al vanaf dat een kindje zes weken oud is. Dat is bij mij 
ook een moment van ontwaken geweest. Heel intuïtief 
voelde ik: ze is net pas uit mijn buik, moet ik dat dan 
nu al gaan doen? Dus ik verdiepte me in het Rijks-
vaccinatieprogramma en wist: nee, dit gaan we niet 
doen.” 

Wel mooi dat jij er al zo vroeg bij was. Jouw kinderen 
zijn dus nog pure-bloods. Die term kwam ik laatst 
tegen. Goede term toch?
“Haha, ja! Mijn kinderen zijn allebei retesterk. Ze 
hebben veel energie.”

Als we kinderen niet vanaf het begin al vol zouden 
spuiten met chemische stoffen, wat voor een sterke 
mensen waren er dan geweest. We kunnen alles 
zelf en hebben niet veel nodig. Oké, misschien als je 
een been breekt, dan is het fijn dat er iemand is die 
ernaar kan kijken. Maar voor de rest…
“Precies. Tuurlijk, de medische wetenschap doet ook 
heel goede dingen. Soms heb je gewoon middelen uit 
de farmacie nodig. Maar er wordt ook zwakte gecre-
eerd. Zwakke mensen. Afhankelijke mensen daardoor 
ook.”

Mensen moeten ziek blijven, zo lang mogelijk een 
beetje ziek zijn. Het is een cash cow. Stond Dave, je 
partner, er hetzelfde in?
“Ja. Ik zei in eerste instantie dat we het gingen 
uitstellen. Toen zei hij: ‘We gaan ze toch uiteindelijk 
wel laten vaccineren?’ En ik zei: ‘Dat weet ik gewoon 
nog niet. We zijn ons samen gaan inlezen en naar een 
homeopaat geweest, die ons het hele Rijksvaccina-
tieprogramma heeft uitgelegd. Waar prikken ze nu 
tegen, wat is het risico als je het niet doet, wat als ze 
die ziekte zou krijgen, enz. Toen we daar weggingen, 
vroegen we ons af: waarom zouden we dit gaan doen? 
We waren het gelukkig helemaal met elkaar eens.’

Heel belangrijk natuurlijk, anders raak je elkaar 
kwijt.
“Dat zie je gebeuren met die coronaprik; daar gaan 
huwelijken aan kapot! Dave en ik de afgelopen zeven-
tien jaar ook ups en downs gehad, maar over het alge-
meen is onze relatie heel stabiel. En dat komt doordat 
onze kernwaarden dezelfde zijn. ”

Mooi. Heeft jouw onderzoek en de woorden van de 
homeopaat ook jouw kijk op ziek-zijn veranderd?
“De situatie met mijn moeder heeft mij natuurlijk aan 
het denken gezet. Zij heeft MS gekregen, een auto- 
immuunziekte die vroeger niet bestond. De ouders 
van mijn moeder waren gezond en zijn allebei oud 
geworden. Mijn moeder was ook een gezond kind. En 
van de ene op de andere dag werd ze ziek. Als je mij 
nu vraagt wat ik denk dat er is gebeurd, en dat kan ik 
nooit meer bewijzen, dan heeft mijn moeders zenuw-
stelsel een optater gekregen van buitenaf, waardoor 
het op hol is geslagen en zichzelf is gaan aanvallen. 
En het zou zomaar kunnen dat dat door de poliovac-
cinatie is geweest, want het ziektebeeld van MS en 
dat van polio lijken heel erg op elkaar: verlamming. 
Het kan goed zijn dat ze polio nu MS en ALS noemen. 
Maar het is natuurlijk veel makkelijker om aan te 
nemen dat ze ‘gewoon pech had’, zoals in het zieken-
huis gebeurt.”

Ja, “Mensen worden nu eenmaal ziek” –  dat hoor je 
zo vaak. Inmiddels ben ik er steeds minder van over-
tuigd dat mensen ‘gewoon’ ziek worden. Veel mensen 
worden ziek gemaakt. We hebben chemtrails in de 
lucht, een overdadig vaccinatieprogramma, kraan-
water met allerlei toevoegingen en voeding zonder 
voedingsstoffen en mét bestrijdingsmiddelen. 
Op allerlei vlakken worden we gewoon steeds een 
klein beetje ziek gemaakt. Dat gaat stapelen en dan 
ontstaan er ziektepatronen. Dat is in mijn ogen dan 
geen ziekte, het is een opstapeling van gifstoffen.
“Zeker. Daar ben ik ook van overtuigd. En ik ben  ook 
al wat langer met voeding bezig, heb veel documentai-
res gezien zoals Food Addict en Cowspiracy. Ook dat is 
een bewustwordingsreis, een proces van jaren. En ook 
dat is versneld de afgelopen twee jaar. Hoe meer mijn 
intuïtie zich opende, hoe beter ik voelde dat ook onze 
voeding niet klopt. En als ik dat voel, ga ik op zoek.”

Even wat heel anders… Hoe ben jij twee jaar geleden 
eigenlijk bij Café Weltschmerz terecht gekomen?
“Ik vond Weltschmerz toen al heel belangrijk, dus ik 
meldde me bij Max (Max von Kreyfelt, oprichter van 
Café Weltschmerz, red.) en gaf aan dat ik graag iets 
wilde doen. Hij zag mij wel voor de camera en vroeg 
of ik het leuk zou vinden om interviews te maken. 
Zelf had ik dat helemaal niet bedacht, maar mijn hart 
ging er wel sneller van kloppen, dus ik dacht: Waarom 
niet? Het was wel kwetsbaar. 

In het begin helemaal, ja. Het was ook hét ‘alterna-
tieve’ kanaal, toen. 
“Zeker. En ik koos er bewust voor om daar te gaan 
zitten met alle framing die daarbij hoorde. Toen ik 
het idee kreeg voor een verboden jaaroverzicht, was 
Max meteen enthousiast. Ik heb Jorn Luka erbij 
gevraagd en in een maand hebben we dat programma 
uitgedacht en strak neergezet. Met niks hebben we 
dat gemaakt. Dat had ook best veel impact. Het ging 
helemaal niet perfect, maar ik heb er veel van geleerd. 
Weltschmerz heeft me sowieso veel gebracht voor 
mijn ontwikkeling en is ook een springplank geweest. 
Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.” 

Als je creatief wil zijn, is het natuurlijk ideaal om 
in het diepe gegooid te worden: ‘Ga maar gewoon 
doen!’. Welke rol zie jij voor jezelf binnen de nieuwe 
media?
“Ik voel dat ik vrouwelijke energie in te brengen heb, 
een ander geluid. Verhalen naar buiten brengen die 
een ander kunnen raken. over kwetsbaarheid en over 
echtheid. Ik vind heel veel dingen in de wereld nep; 
zelfs binnen ‘het verzet’ spelen nog ego’s … Zelf wil ik 

‘Het was wel kwetsbaar
om bij Café Weltschmerz
te gaan zitten; dan beken 
je natuurlijk echt kleur.’ 

Fiona’s favorieten

Favoriete boeken:
Het sprookje van de dood  
- Marie-Claire van der Bruggen
De keuze - Edith Eva Eger

Mooiste films:
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
La Vita è bella
Captain Fantastic

Favoriete muziek:
Stevie Wonder
Xavier Rudd
The Wanderer
Miles Davis
Jacqueline Govaert
Typhoon
Michael Franti & Spearhead
Ramses Shaffy

Favoriete podcast:
“Die heb ik eigenlijk niet. Deze films, boeken en 
muziek zeggen denk ik veel over wie ik ben.”
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het hebben over wat er echt in mensen leeft, in plaats 
van over ons buitenkant-leventje. En wat ik lees in de 
berichten die ik krijg, is dat mensen nu vooral op zoek 
zijn naar bekrachtiging. De mensen die het zien, die 
zien het en die hoeven niet nog meer…”

En de buitenkant-levens, de poppenkast, weerhou-
den veel mensen ervan om zich echt met elkaar te 
verbinden. Ik had ooit een kaart op mijn koelkast 
van twee oesters, allebei op een klein kiertje. Bij 
een van die oesters stond een tekstballonnetje met: 
“I just want him to open up first.” Dat is exact wat 
het is. We houden continu maar die schelpen dicht, 
‘want als ik open ga, kan ik gekwetst worden. Dus ik 
hoop maar dat die ander het eerst doet.’ Helemaal 
naar de mensen die ons dierbaar zijn, zoals onze 
kinderen, werkt dat niet . En ook naar iemand die 
we voor het eerst tegenkomen, hebben we mogelijk 
helemaal geen voorbehoud meer nodig.
“Dat is eigenlijk jammer, hè, dat we dat zo doen?”

Ja, want juist door dat voorbehoud maken we geen 
connectie. In de eerste editie staat een quote van 
mama Asporaat, de moeder van Jandino: “Geen 
vijand binnen, geen vijand buiten.” Wanneer je 
helemaal oké bent met jezelf, kun je iets tegen je 
aangegooid krijgen en denken: “Tja, boeien.  Als jij 
dat vindt, dan is dat jouw mening.” Op het moment 
dat je je sterk voelt, weet wie je bent en waar je voor 
staat, dat je zuiver bent en het beste wilt doen voor 
de wereld en voor de mensen om je heen, dan mag 
iemand iets roepen, maar dat doet je dan niets. Dán 
kun je gewoon met open vizier, je schelp helemaal 
open, iemand ontmoeten.
“En het dan ook echt over wezenlijke dingen hebben. 
Waar lig je wakker van? Wat raakt je?” 

Inderdaad. Waar lig jij wakker van?
“Ik lig eigenlijk niet heel erg wakker van dingen. Wel 
ben ik het soms een beetje zat, deze strijd. De pola-
risatie vind ik vermoeiend. En al die informatie die 
maar doorgaat. Ik zit niet meer in de angst, zoals 

helemaal in het begin, toen ik nog wel een soort 
angst voelde voor ‘de agenda’.  Nu zie ik vooral dat de 
bewustwording van steeds meer mensen groeit met 
de dag. En ik ben de schoonheid gaan inzien van wat 
we nu mogen meemaken. Ja, ik weet dat er ook veel 
leed is, en ik vind het vreselijk als er mensen vaccina-
tieschade oplopen. Maar dat is dan misschien hun les. 
We zijn hier allemaal om lessen te leren.”

Zelf voel ik ook dankbaarheid dat ik kan groeien 
doordat bepaalde poppetjes allerlei narigheid over 
ons uitstorten. Anders was ik nog gewoon mijn 
opdrachtjes aan het doen, maar nu ben ik iets aan 
het leven waarvan ik denk: hiervoor ben ik hier. 
“Het is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die dat 
niet zo voelen, maar ik herken dat. Ik denk dat wij de 
taak hebben om licht te laten schijnen over dat duis-
ter en om het mooier te maken hier. Daar focus ik op. 
Er kunnen nog gekke dingen gaan gebeuren, maar ik 
zie ze vooral met vertrouwen tegemoet.”

Dat laatste hoor ik van meer mensen die zien wat er 
speelt. Wanneer ik hen vraag naar of zij bang zijn 
voor de dood antwoorden ze allemaal ontkennend. 
Hoe is dat bij jou? Ben je bang voor de dood?
“Heel mooie vraag. Heel relevante ook. Nee, helemaal 
niet meer. Nou… niet helemaal waar… Het lijkt me 
voor mijn kinderen wel heel lastig om zonder moeder 
op te groeien, al hebben ze wel een vader uitgekozen 
die heel goed voor ze kan zorgen. Helemaal niet bang 
voor de dood bestaat denk ik niet; doodsangst is ook 
een beschermingsmechanisme, zodat je niet de meest 
gekke dingen gaat doen. Maar ik zit wel in de overgave 
van: als het mijn tijd is, is het mijn tijd. En ik geloof 
sowieso dat er meer is na de dood. Dat heeft de dood 
van mijn moeder bij mij in gang gezet. Zij zat echt 
opgesloten in haar lichaam. Toen zij overleed, dacht 
ik: jij bent nu bevrijd, jouw tijd hier op aarde zat er 
gewoon op en jij mag verder op jouw reis. Ik heb geen 
moment gedacht: waarom moest je nu gaan?” 

Je was eigenlijk al verder in je rouwproces dus. Je 
wist dat je naar haar dood aan het toewerken was.
“Ja, ik heb altijd geweten dat zij geen tachtig ging wor-
den. Maar als het moment daar is, is het alsnog heel 
rauw. Ik moest opnieuw mijn weg vinden, omdat ik 
de zorg niet meer had van een zieke moeder. Af en toe 
moet ik er nog steeds aan wennen dat ik nu helemaal 
mijn eigen plek mag innemen. 
Ik vind het wonderlijk dat de angst voor de dood zo in 
onze maatschappij zit; daar zouden we het veel meer 
over moeten hebben. Volgens mij is dat een teken van 
de zingevingscrisis waarmee we te maken hebben, 

‘Ik wil verhalen naar 
buiten brengen met 
vrouwelijke energie,  
over kwetsbaarheid 
en echtheid.’

‘Ik geloof sowieso dat er meer is  
na de dood; dat heeft de dood van  
mijn moeder in gang gezet.’
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van de spirituele crisis. Mensen zijn zo bang voor de 
dood omdat ze deze niet meer accepteren als onder-
deel van hun reis. Ben jij bang voor de dood?”

Nee. Ik wil nog steeds niet dood, ik hoef niet dood, 
ik zou graag mijn zoon zien opgroeien. Ik gun mijn 
zoon een moeder en een vader, tot hij echt op eigen 
benen staat. Maar ik ben niet meer zo bang voor de 
dood op zich, zo van: dan is het over. Daarnaast ben 
ik ook wel benieuwd naar wat we hierna gaan doen. 
Ik wil altijd van alles uitproberen; ik wil die dood 
ook weleens uitproberen.
“Je bent er dus ook wel nieuwsgierig naar.”

Absoluut. Ik vertrouw erop dat er nog meer is; er is 
zoveel dat daarop wijst. Zelf geloof ik al van jongs af 
aan, vanaf mijn puberteit, in reïncarnatie, terwijl 
mijn ouders daar niet met mij over spraken. Dus 
dat zat er van nature al in. Een soort van onbewust 
weten of voelen. En ik voel me altijd heel verbonden 
met indianen en zwarte mensen. Dus ik denk dat ik 
meerdere levens heb mogen leiden.
“Indianen staan in elk geval dichter bij de natuur. 
Volgens mij is dat de kern van ons probleem: we zijn 
afgedreven van onszelf en van de natuur. Misschien 
zit daar ook wel de disconnectie tussen de verschil-
lende groepen nu in de maatschappij. Voor mensen 
die heel erg aan de wetenschap hangen, is dat een 
soort religie. Zelf hang ik veel minder aan de weten-
schap. Ik neig juist veel meer naar de natuur, naar 
mezelf, naar de aarde. Daarom klik ik waarschijnlijk 
niet met heel rationele mensen.”

Herkenbaar. Bij heel rationele mensen voel ik vaak 
veel afstand en geen connectie. Dan kan ik ze heel 
interessant vinden vanwege hun kennis of wat ze 
doen, maar dan heb ik toch niet zoveel behoefte om 
een gesprek aan te gaan. Van achter hun muurtjes 
kunnen ze dan namelijk wel praten over een theorie, 
maar niet over zichzelf en wat ze voelen. 
“Best veel mensen is geleerd dat je ertoe doet in de 
maatschappij als je hard studeert, veel goede cijfers 
haalt, netjes een gezinnetje sticht, … En dat bescher-
men ze achter die muurtjes. Ik heb zelf ook heus wel 

wat muurtjes gehad, en misschien nog wel, maar het 
lukt me steeds meer om me te openen. Ik heb intus-
sen ervaren dat het niet per se erg is als je een keer 
gekwetst wordt. Ik ben nooit zo’n verdover geweest. 
Als ik iets voel, dan laat ik dat toe. Ook mijn kwetsin-
gen en mijn pijn. Dan ga ik zitten en voelen en laat ik 
het toe. Ik ken mensen die dierbaren verliezen en dan 
‘gewoon’ doorgaan; dat is dan hun overlevingsmecha-
nisme. Maar volgens mij loop je dan een keer vast. Je 
moet er juist doorheen.’

Je mag het aankijken.
“Ja. En wat je ook veel ziet in de maatschappij, is dat 
mensen extern vertier nodig hebben om het fijn te 
hebben. Ik zie dat ook als een onderdeel van verdoven. 
Ik denk dat ik dat niet zo nodig heb. Ik hou wel erg 
van concerten, maar zie dat zelf meer als inspiratie. 
Verder ben ik nooit van de series geweest, niet van de 
drugs, wat dat betreft ben ik wel saai hoor. Haha!”

Nou, saai… Ik denk dat je daardoor jezelf wel sneller 
hebt leren kennen dan menig ander mens, en dat is 
mooi. Volgens mij zijn de meeste mensen die nú zien 
dat er van alles niet klopt aan het narratief, al langer 
dan twee jaar bezig met onderzoek. Er zijn er maar 
weinig die twee jaar geleden ineens dachten: er klopt 
iets niet, en nu alles doorzien. 
“Dat leer ik inderdaad van de gesprekken die ik 
voer. Velen hebben al eerder in hun leven ergens een 
beschadiging opgelopen; ze zijn tegen een muur aan 
gelopen of hebben een trauma meegemaakt. Op dat 
moment konden ze ervoor kiezen om óf die pijn te ver-
doven en ervan weg te lopen, óf erdoorheen te gaan en 
daar sterker van te worden. Wie kiest voor het laatste, 
kiest voor het pad van zelfreflectie en zelfontwikke-
ling. En dat is vaak heel vervullend.” 

Zeker! En waar word jij nog meer blij van?
“Muziek is voor mij heel belangrijk. Ik ging bijvoor-
beeld elk jaar naar North Sea Jazz. Verder is Typhoon 
een inspiratiebron voor mij, hoewel ik het erg vind 
dat hij zich niet echt uitspreekt. Hij is heel spiritueel, 
schrijft krachtige teksten en krijgt hele zalen in bewe-
ging. Hij ziet echt wel wat er gebeurt in de wereld, 
maar hij zit blijkbaar vast in de industrie…  
Mijn smaak is best breed hoor, als er maar gevoel 
inzit. Niet het geproduceerde. Jacqueline Govaerts 
van Krezip volg ik ook al heel lang. Zij zingt vanuit 
haar ziel, ze speelt zelf piano en ze heeft een heel 
mooie vrouwelijke energie. Muziek is dus echt belang-
rijk voor mij, maar ook dieren en de natuur. Ik ga 
graag naar het strand, bij voorkeur elke week. De ene 
keer alleen, de andere keer met mijn gezin of met mijn 

kinderen. En ik hou van goede films. Onze oudste 
dochter heet Amélie, die is vernoemd naar de film 
Amélie Poulain. Dat vind ik namelijk een hele mooie 
film; hij gaat over een meisje die andere mensen blij 
maakt. Ook hou ik erg van reizen, maar dat staat 
nu echt al twee jaar stil. Ik hoef niet de hele wereld 
over, maar ik vind het wel leuk om nieuwe plekken te 
ontdekken. Dat kan ook in België zijn, zeker nu met de 
kinderen. Lekker eten, daarom was in Spanje wonen 
ook heel fijn. We hebben daar zo lekker geleefd! De 
zon op je bol, lekker eten en goede gesprekken, wat 
heeft een mens nog meer nodig?”

Spanje is sowieso een heerlijk land.
“Daar wil ik zeker nog weer een keertje naartoe. We 
zijn er nog niet, maar die beperkingen zullen uiteinde-
lijk wel stoppen.

Het is mooi dat je zegt ‘nog niet’.
“Ik geloof dat we ook beloond worden omdat we onze 
rug nu recht houden. En tot die tijd vermaak ik me 
hier ook goed.” 

We hebben veel overlap hoor. Ik denk dat iedereen  
reizen leuk vindt, maar ik beschouw het echt als 
onderdeel van mijn bestaan. En dan het liefst met 
mijn zoon, met z’n tweeën in die auto en hup, daar 
gaan we weer, we zien wel waar we terecht komen.  
Of samen backpacken. Dat zijn heel toffe dingen.
“Herinneringen maken.”

Dat vind ik zo mooi aan mijn zoon: ik vroeg hem een 
paar jaar geleden wat hij wilde hebben voor zijn 
verjaardag en hij zei: “Ik wil samen mooie herinne-
ringen maken.” Dat vond ik heel tof om uit zijn mond 
te horen. Juist omdat hij nog jong was en hij dus dat 
besef al had.
“In de kern hebben we als mensen helemaal niet 
zoveel nodig; het wordt ons aangepraat dat we veel 
nodig hebben.”

Als je dat gaat zien, prik je overal doorheen. Waar je 
ook kijkt, het is allemaal: koop dit, koop dat. En juist 
door consumeren word je weggehouden van voelen.
“Tuurlijk, ik kan ook heus wel mooie spullen waarde-
ren, maar het is niet waar het om gaat. Een kampvuur-
tje, gitaartje erbij, lekker wijntje en het leven is goed. 
Dat vind ik ook mooi aan deze tijd. Ik heb dat zelf altijd 
al gehad, maar nu vind ik de mensen die dat ook zo 
voelen. En dat wil ik ook graag aan mijn kinderen mee-
geven. Kinderen hebben eigenlijk niks nodig; die zijn 
blij als je ze meeneemt naar een speeltuin om de hoek. 
Ook volwassenen worden nu uitgenodigd om weer wat 
meer naar de kern te gaan. En dat vind ik een prachtig 
cadeau van deze tijd. Het was nodig, denk ik.”

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de wereld heel 
mooi wordt als we eenmaal door deze periode heen 
zijn. Wanneer dat gaat zijn, weet ik natuurlijk niet; 
ik zeg wel eens dat daar best een paar reïncarnaties 
overheen kunnen gaan, al hoop ik natuurlijk dat dat 
niet zo is. Of beter nog: ik vertrouw erop. 

‘De zon op je bol, 
lekker eten en goede 
gesprekken, wat heeft 
een mens nog meer 
nodig?’

‘Volgens mij is dat de kern 
van ons probleem: we zijn 
afgedreven van onszelf en 
we zijn afgedreven van de 
natuur; en daar mogen we 
naar terug.’
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dat het niet zo is. Dat heb ik van Nikos (Frangiska-
tos, zie de papieren podcast in de eerste editie, red.) 
geleerd. Niet hopen maar vertrouwen hebben. Maar 
ik verheug me er al op hoe mooi het dan kan zijn, 
bijvoorbeeld met die scholen waar we het net over 
hadden. Als dat allemaal geïnitieerd wordt en als we 
de ruimte nemen om dat te gaan doen…
“Laat ons dan maar letterlijk die pioniers zijn. Wij 
lopen voor die troepen uit. Het is al aan het ontstaan. 
Dat is heel mooi aan het verhaal van Bob de Wit 
(pag. 26, red.), dat is zijn filosofie. Wat de zogenaam-
de wereldleiders ook gaan uitrollen, ze doen maar, 
wij zijn al bezig met heel andere dingen. Dat is een 
belangrijk verschil met maart 2020. Toen dacht ik 
nog: wat gebeurt hier?; ik zag het alternatief nog niet. 
NU zie ik dat juist heel helder. Ook daardoor zit ik 
helemaal niet in de angst voor die ‘agenda’. Ik denk dat 
ze nog wel gekke dingen gaan proberen, dat we mis-
schien nog wel meer politiegeweld gaan zien of andere 
gekkigheid. Misschien zelfs klimaatlockdowns. Maar 
ik ben er niet bang voor.”

Inderdaad, het hoort er blijkbaar bij, het is onder-
deel van de transformatie. Het is nodig om de wereld 
weer mooi te krijgen, dus laat maar komen. 
Des te eerder wordt dat doel bereikt. 
“Eigenlijk is de wereld al mooi.” 

Eens. Is er iets wat jij nog graag zou willen? Wat wens 
je nog voor jouw mensen of voor de wereld?
“Dat is best wel lastig. Voor de wereld hoop ik dat alle 
mensen op hun eigen manier eerlijk gaan worden, 
over wat er in hen leeft, als ze iets niet oké vinden, 
in plaats van voor de lieve vrede maar gewoon mee-
doen. Heel veel mensen vertonen sociaal wenselijk 
gedrag; ik hoop dat we naar een compleet eerlijke 
wereld gaan, waarin we ook de lelijkheid gewoon 
durven benoemen, in plaats van de nepheid in stand 
te houden. Voor mezelf hoop ik dat ik nog veel meer in 
mijn eigen creatiekracht kom, dat ik nog veel meer ga 
maken. Wat dat dan wordt en in welke vorm, dat gaat 
zich wel openbaren.”

En heb je nog iets wat je de lezers wil meegeven?
“Kijk al je angsten aan. We hebben allemaal angsten; 
dat hoort bij het leven. Ga erdoorheen, want dat zal je 
zoveel brengen! Ik gun het mensen dat ze veel meer 
durven te springen. Dingen doen die ze spannend 
vinden. Dingen aankijken die ze niet leuk vinden.” 

En dan vertrouwen dat het goed komt.
“Zelf voel ik me nu veel meer gedragen dan een aantal 
jaar geleden. Daar kom je uit als je durft te springen 
en te vertrouwen, omdat je dan de reis maakt van 
angst naar liefde. En dat is waar deze periode ons toe 
uitnodigt. Nee, we zijn nooit helemaal klaar, maar dat 
is juist leuk. Dat is de reis van het leven.”

‘Je bent nooit helemaal 
klaar, maar dat is juist 
leuk. Dat is de reis  
van het leven.’

Tweeëneenhalf uur later stap ik weer 
in de auto. Inmiddels is het kwart 
voor zes. De paar wolkjes zijn uit-
gebreid tot een wolkendek dat de 
blauwe lucht volledig afdekt. Het 
was fris en mooi. Ik heb een voldaan 
gevoel doordat Fiona mij een kijkje 
heeft gegeven in haar leven, waar-
door ik haar beter heb leren kennen. 
Fiona is een vrouw die leeft vanuit 
haar hart, ze is eerlijk en puur en 
daardoor nodigt zij andere mensen 
uit om dat ook te zijn. Voor mij is het 
begrijpelijk dat ze zo zichtbaar is en 
mensen aan zich weet te binden.
Terwijl ik naar huis rijd, laat ik het 
gesprek indalen en krijg ik weer 

de bevestiging dat we het samen 
mogen doen. Dat we samen mogen 
groeien. Dat we niet bang hoeven zijn 
om onszelf te laten zien, maar dat 
dat juist nodig is om de verbinding 
te kunnen maken. Laat ons dan dit 
voorbeeld geven, dat andere mensen 
na kunnen leven. 

Laten we met z’n allen de mensen 
zijn naar wie we kunnen opkijken; 
het gaat niet om een paar idolen 
of iconen. Wij allen mogen stralen 
en wij allen zijn elkaars inspiratie-
bron. En wij allen samen zijn de ver-
andering. Om de beurt, allemaal 
vanuit onze eigen kennis, wijsheid,  

ervaring en achtergrond, hebben 
we iets te brengen en te delen, zodat 
we kunnen groeien als samenleving, 
als eenheid. Iedereen heeft wel iets 
in huis wat voor anderen bruikbaar 
is, ook al hebben we niet altijd dat 
besef. 

Zolang jij je niet uitspreekt en niet 
je kennis en inzichten deelt, kan 
niemand er profijt van hebben. Dit 
is dus een uitnodiging aan jou, als 
je dit leest: ga staan en ga dát doen: 
je kennis en inzichten delen. Mensen 
zullen jou daarvoor dankbaar zijn. 
Laten we samen groeien. Laten we 
elkaar laten groeien... π


