
“Ik moet er niet aan denken 
een baan te hebben, daar heb 
ik helemaal geen tijd voor”



baanbrekers

Uit wat voor nest kom je?
“Ik kom niet uit een avontuurlijke familie. Met 

mijn vader ben ik heel close. Toen ik hem van de 

week vroeg of  hij ooit op een gletsjer had gestaan, 

zei hij: ‘Welnee, ik was toch nooit 72 geworden als 

ik dat soort gekke dingen zou doen?’ Hij is een in-

tellectueel, heeft zijn hele leven veel gelezen en is 

geïnteresseerd in cultuur en kunst. Onze vakan-

ties vroeger waren gevuld met stedentrips en mu-

seumbezoek. Dat heb ik van hem meegekregen. 

Waar ik dat avontuurlijke gen vandaan heb, weet 

ik niet. Mijn broer en zus hebben het ook niet. We 

hebben alle drie het pad van de maatschappij be-

wandeld. Ik rondde twee universitaire studies 

cum laude af  en werd recherchepsycholoog bij de 

politie – mijn droombaan. Dat deed je gewoon. Je 

kunt je natuurlijk afvragen hoe het komt dat je 

bepaalde dingen nastreeft. Achteraf  denk ik dat 

ik het belangrijk vond omdat het de norm was.” 

Na het afronden van haar studies Criminologie 

en Psychologie vond Tamar haar droombaan 

als recherchepsycholoog. Toch knaagde het: 

was dit het dan? In 2014 ging ze op reis, op de 

fiets. Wat een fietstocht naar Singapore moest 

worden, veranderde in een permanent 

nomadenbestaan. Tamar leefde drie maanden 

in de wildernis van Nieuw-Zeeland, waar ze op 

haar eigen voedsel jaagde. Met kameel, paard 

en hond trok ze vijf maanden rond in Mongolië. 

Ze kocht een ezel en trok daarmee door 

Jordanië. Vanuit Lapland vertelt ze Toeractief 

over haar baanbrekende bestaan.

TEKST SUSANNE BUIJZE FOTO’S TAMAR VALKENIER

Tamar Valkenier
34 jaar, was acht jaar kok op hoog niveau en 

studeerde criminologie en psychologie aan de 

universiteit. Na haar studie ging ze aan de slag 

als criminal profiler bij de politie. Ze heeft altijd 

gehouden van avontuur en vulde haar vrije tijd 

met reizen, motorrijden, kitesurfen en klimmen. 

Wedstrijden zijn niet aan haar besteed – ze is 

niet zo competitief. 

Hoe kwam je ertoe dit op te zeggen om op reis te gaan?
“Dat is natuurlijk de million dollar question, maar eerlijk ge-

zegd heb ik er nog steeds niet echt een antwoord op. Ik kon 

voor mijn gevoel niet anders, de wereld riep. Ondanks mijn 

leuke werk vertelde iets me dat er meer moest zijn. Om die 

honger te stillen nam ik ieder jaar in januari al mijn vakantie-

dagen op en ging zo ver mogelijk op reis. Als ik dan in februari 

terugkwam op mijn werk, werd ik altijd opnieuw overweldigd 

door het vooruitzicht dat ik de rest van het jaar vast zou zitten 

voor ik die vrijheid weer kon ervaren. Op een gegeven moment 

trok ik dat niet meer. Toen ik in 2014 mijn voet brak, kwam 

mijn leven gedwongen tot stilstand. Er ontstond ruimte om na 

te denken over hoe ik mijn leven kon invullen op een manier 

die bij mij past. Ik begon me te verdiepen in verhalen van we-

reldreizigers, raakte erdoor geïnspireerd en dacht: dit is het. 

Toen dat eenmaal in mijn hoofd zat, kon ik niet meer terug.”

Heb je helemaal niet getwijfeld?
“Ja heel erg. En ik sprak er veel over met mijn vader. Ik had 

nogal wat opgebouwd om achter te laten: een veilige thuisba-

sis, fijne vrienden, een baan waar ik veel plezier in had met 

leuke collega’s en volop mogelijkheden om me verder te ont-

wikkelen. Een veelgehoorde aanname is dat je met zo’n wereld-

reis ergens van wegvlucht, maar ik had juist veel om voor te 

blijven. Ik had geen behoefte om weg te rennen, maar een sterk 

gevoel dat ik ergens naartoe wilde rennen. Eenmaal hersteld 

van mijn breuk vroeg ik mijn werkgever daarom of  ik er een 

jaar tussenuit kon om de wereld te ontdekken. Toen ik hoorde 

dat ze me zes maanden konden missen, voelde ik de grond on-

der mijn voeten wegzakken. Natuurlijk, het was een mooi aan-

bod, maar het kwam niet in de buurt van de ultieme vrijheid 

waarnaar ik op zoek was. Ik wilde de tijd niet voelen tikken of  

me bezighouden met wanneer ik terug moest zijn. Met pijn in 

mijn hart en tranen in mijn ogen besloot ik uiteindelijk ont-

slag te nemen.”
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En toen?
“Er viel er een last van mijn schouders en ik kon gaan 

plannen. Voor mij als motorrijder lag een reis met de mo-

tor voor de hand, en toch trok dat me niet. Motorrijden is 

duur en ik had nog nauwelijks tijd gehad om te sparen. 

Bovendien raast een motor overal snel voorbij. Een fiets-

tocht zou me de mogelijkheid geven om de omgeving beter 

in me op te nemen en mensen te ontmoeten. Dus besloot 

ik te gaan fietsen en mijn eigen fiets te bouwen.”

Low Budget
“Steeds als ik iets kocht, dan dacht ik: oh jee, ik ben 

mijn motor aan het opeten.” Tamar verkocht haar mo-

tor voor achtduizend euro – dat was haar budget toen 

ze in 2014 uit Nederland vertrok. Ze ging slim met haar 

budget om en bespaarde waar ze kon, om haar vrijheid 

zo lang mogelijk te kunnen rekken. Het eerste jaar op 

de fiets gaf ze tweeduizend euro uit. “Ik deed alles op 

de fiets, sliep altijd in het wild en ik leerde steeds meer 

over wat je allemaal uit de natuur kunt eten aan fruit en 

wilde planten.” Het vliegticket naar Australië was een 

grote uitgave, maar haar reisgenoot regelde dat ze bij 

aankomst zes dagen kon werken op een muziekfesti-

val. “Na die paar dagen had ik het vliegticket eruit, en 

zat ik dus ook vrijwel kosteloos in Australië. Ook daar 

leefde ik in de natuur. Je kunt overal low budget ver-

blijven, ook in een duur land als Australië. Reizen is 

vooral duur als je eten koopt en huur betaalt.”

Waarom niet een degelijke fiets uit een speciaal-
zaak? 
“Wilde ik lang wegblijven, dan kon ik geen geld uitge-

ven aan een fancy fiets. Maar het was ook een prakti-

sche keuze. Hoe minder bezit, hoe vrijer – mocht het 

fietsen niet meer bevallen, dan kun je een goedkoop 

exemplaar altijd ergens achterlaten. Daarnaast wilde ik 

genoeg kennis opdoen voor onderweg. Ik wist niks van 

fietsen, had tot dat moment alleen af  en toe naar de su-

permarkt gefietst. Ik dacht: als ik mijn eigen fiets bouw, 

dan ken ik hem als de beste en leer ik meteen hoe ik 

hem moet repareren als hij in de middle of  nowhere ka-

pot gaat. In Europa heb je overal fietsenmakers, maar 

ik dacht groter. Wat als ik ergens in de Himalaya zou 

stranden? Om mijn fiets uit te testen, fietste ik de week 

voor vertrek twintig kilometer naar De Vakantiefietser, 

een speciaalzaak voor lange-afstand fietsen in Amster-

dam. Het ging, maar ik vond het mega zwaar. In de win-

kel werd me verteld dat ik het met deze fiets niet zou 

redden. Eenmaal thuis voelde ik lichte paniek: wat als 

ik inderdaad niet beschikte over voldoende uithou-

dingsvermogen en de juiste spullen? Maar terugkrabbe-

len wilde ik ook niet, dus ik dacht: ik zie wel hoever ik 

kom. En zo vertrok ik.”
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Waar fietste je naartoe?
“Ik dacht aan Singapore, omdat dat het verste punt is dat je over land 

kunt bereiken, maar eigenlijk had ik geen idee. Onderweg deed ik vrij-

willigerswerk, volgde cursussen en deed mee aan meditatieretraites. 

Acht maanden na vertrek kwam ik aan in Istanbul. Daar veranderde 

ik van gedachten. Het was oktober en al erg koud – als ik op dat mo-

ment verder zou fietsen, zou ik de Himalaya bereiken in de winter als 

de bergpassen gesloten zijn. Maar ik had een beperkt visum voor Tur-

kije. Ik ontmoette iemand die op het punt stond om naar Australië te 

vliegen, om er te klimmen en te werken op een boerderij voor perma-

cultuur. Hij nodigde me uit om mee te gaan. Dat deed ik. Het idee was 

om een paar maanden in Australië te blijven en dan terug te komen 

om mijn fietstocht af  te maken. Maar zo liep het niet: ik werd verliefd 

op Australië en ben er vijftien maanden gebleven.”

En vanaf dat moment beleefde je het ene outdoor-avontuur na 
het andere. Welke momenten blijven je het meest bij?
“Het reizen met dieren. Met behulp van mijn dieren kon ik naar plek-

ken reizen waar ik zonder hen nooit was gekomen. De diepe connectie 

die je met het dier krijgt vind ik iets heel bijzonders. Ik had geen idee 

dat ik zo’n dierenvriend was, dat het in mij zat, maar het is wel het 

grootste cadeau wat ik heb gekregen. Maar ook de stammen waar ik 

heb geleefd. Onderweg kreeg ik steeds meer interesse in oude cultu-

ren: de nomaden, de bedoeïenen, de Aboriginals, de indianen. Deze 

mensen hebben wat mij betreft een heel goede kijk op de planeet en 

hoe een mens in harmonie met de natuur kan leven. Ik ben bij ze in de 

leer gegaan. Een ervaring die me ook bijblijft is mijn survivaltraining 

in Canada, omdat ik daar zo ontzettend veel wilde dieren heb gezien. 

Bijna iedere dag kwam ik een beer tegen. Toen ik op een berg zat, zag 

ik een roedel wolven op een eland jagen. Het hele tafereel speelde zich 

af  op tweehonderd meter afstand. De eland ontkwam – elanden zijn be-

tere zwemmers dan wolven. Ik was opgelucht. Toen de roedel even la-

ter onder me doorliep, zag ik dat de welpen met een kaal bot speelden. 

Ik realiseerde: de eland heeft het overleefd, maar deze jongen hebben 

nu geen eten. Voor wie ben je nou eigenlijk in de natuur? Alles heeft 

met alles te maken. Het was zo’n mooie les: dingen zijn zoals ze zijn, en 

het beste is om ze ook zo te accepteren.”

Je biedt nu trainingen aan voor mensen die alleen 
op pad willen. Hoe deed jij dat zelf in het begin? 
Had je van nature een grote dosis vertrouwen in je-
zelf en de toekomst?
“Nee, helemaal niet. Ik was een bang stadsmeisje. Ik 

heb veel geworsteld met angststoornissen en panie-

kaanvallen, durfde zelfs de bus en de lift niet in. Veel 

van die angsten heb ik overwonnen door langzaam op 

te bouwen. Ga eerst kamperen op een camping, of  der-

tig kilometer naar een vriendin fietsen, en dan steeds 

een stapje verder. Steeds als iets lukt, groeit je vertrou-

wen. Ik heb weinig cursussen gevolgd, maar nieuwsgie-

righeid en leergierigheid hebben me op reis veel opgele-

verd. Ik kwam zoveel mensen tegen, en allemaal 

leerden ze me iets. Als ik iemand iets van een boom zag 

plukken, dan vroeg ik wat het was en hoe je het klaar-

maakt. Ook heb ik veel geleerd als ik verbleef  bij fami-

lies die helemaal zelfvoorzienend leefden in de bossen. 

Toen ik in Mongolië een kameel wilde voor mijn baga-

ge, heb ik iemand wat geld gegeven om me te leren hoe 

ik met een kameel moest omgaan. Zo heb ik honderden 

leraren gehad en dat probeer ik nu terug te geven.”

Hoe lukte het als ‘bang stadsmeisje’ zodanig te 
vertrouwen op anderen?
“Als ik in het begin onzeker werd, dan vertelde ik me-

zelf: ik kan altijd mijn fiets in de bosjes gooien en terug 

naar huis. In die zin heb ik natuurlijk geluk: ik wist dat 

ik een veilige basis had, dus ik kon het op zijn minst 

proberen. Ik wil graag geloven dat mijn achtergrond in 

de psychologie me heeft geholpen in te schatten wan-

neer ik iemand kan vertrouwen en wanneer ik moet 

maken dat ik wegkom. Inmiddels is zelfvoorzienend 

zijn mijn grootste kracht. Ik heb water, een tent en mijn 

fiets – of  mijn benen, een dier of  ski’s. Als ik me ergens 

ongemakkelijk bij voel, weet ik dat ik er altijd voor kan 

kiezen weg te gaan.”
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In Baanbrekers vragen we naar mensen hun wandel- of fietsdoelen. Wat is 
het doel van jouw avonturen, behalve dat je vrijheid wilde ervaren? 
“Die vrijheid vasthouden is de kern, maar er zijn natuurlijk altijd nieuwe doelen. 

Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is niet snel gestild. Zo heb ik geleefd bij een 

stam in Mongolië en bij de bedoeïenen in Jordanië, maar er zijn nog zoveel lokale 

gemeenschappen met eigen levenswijzen. Ik heb een enorme kennishonger. Ik wil 

alles leren over de wildernis, alles weten, zelf  doen, ervaren en kunnen – en dat is 

oneindig. Zelfs in een vrij leven heb ik niet voldoende tijd. Ik moet er niet aan 

denken een baan te hebben, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dat enthousias-

me voor het leven kan ik de ruimte geven. Geen wekkers, geen deadlines, ik sta 

iedere ochtend op en doe wat goed voelt. Misschien is het doel om juist geen vast 

doel te hebben. Of  het is de vrijheid om met de dag van doel te veranderen. Dat 

gevoel krijg je een beetje tijdens een vakantie, maar jarenlang zo leven is natuur-

lijk een heel zeldzame ervaring. Ik probeer net als iedereen de meest zinvolle ma-

nier te vinden om mijn leven in te vullen. Alles draait om het vinden van de juiste 

balans: tussen verbonden zijn met vrienden en familie en de vrijheid om solo de 

wereld over te trekken, tussen geven en ontvangen, fysieke en mentale uitdaging, 

loslaten en iets bereiken. In Nederland had ik een heel zinvol beroep. Ik vraag me 

regelmatig af  wat de zin is van wat ik nu doe, en hoe ik de wereld iets terug kan 

geven voor alles wat ik heb ontvangen. Misschien is dat wel het doel: het vinden 

van de juiste balans voor een goed leven: voor mezelf, voor anderen en voor de 

planeet. Dat is een eindeloze zoektocht.”
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Heeft de pandemie van afgelopen jaar invloed gehad op die 
zoektocht?
“Als je zoveel in de natuur bent en je ziet de gletsjers zich terugtrek-

ken, het vuilnis en de kolenmijnen, dan kun je niet anders dan je best 

doen om je steentje bij te dragen voor een betere planeet. Het jaar dat 

ik door Europa fietste, riep ik heel hard dat ik nooit meer zou vliegen. 

Ik wilde zelfs niet met de bus, of  een lift aannemen. Ik ben zelfs maan-

den niet in de supermarkt geweest, om dat systeem te boycotten. Maar 

ja, zonder een vliegtuig wordt het wel erg moeilijk om je dierbaren af  

en toe te zien. De vraag is dus hoe moeilijk je het jezelf  moet maken in 

het leven. In Bulgarije verbleef  ik een tijdje bij een familie die probeer-

de geen CO2-voetafdruk achter te laten, en dat vond ik een verschrik-

kelijk leven. Deze mensen maakten het zichzelf  zo zwaar, dat ik dacht: 

is dit dan de zin van het leven, heb je het dan ‘goed’ gedaan? Ik heb 

geen huis, geen kinderen, geen motorvoertuig, ik eet vegetarisch en 

consumeer weinig. Dat vliegticket gun ik mezelf  dan af  en toe, al pro-

beer ik het natuurlijk wel te beperken.”

Fulltime avonturier
In Fulltime avonturier doet Tamar verslag van 

haar onconventionele, vrije leven waar de 

wildernis, avontuur, dieren en oude culturen 

de boventoon voeren. Een verhaal over het 

overwinnen van angsten en de persoonlijke 

ontwikkeling van een bang stadsmeisje met 

paniekaanvallen tot volwassen avontuurlijke 

vrouw. Fulltime avonturier verschijnt 7 april 

aanstaande bij Kosmos Uitgevers.  

 

Toeractief mag drie exemplaren 

weggeven! Ga vóór 26 mei 2021 

naar www.toeractief.nl/winnen 

en vul je gegevens in. €20,99 

www.kosmosuitgevers.nl

Wat voor effect heeft deze levensstijl op jou als 
mens?
“Ik heb geen angsten en paniekaanvallen meer, alleen 

gezonde spanning. Alle ervaringen hebben me veel ver-

trouwen gegeven; ik weet wat ik kan en probeer steeds 

nieuwe dingen. Ik zit nu in de sneeuw in Lapland en 

maak ski- en kampeertochten in 32 graden onder nul. 

Natuurlijk was ik bang om te bevriezen, maar ik weet 

ook hoe ik dat kan voorkomen. Ook het feit dat ik op 

mijn eigen kompas afga, geeft rust. In de stilte van de 

natuur hoor ik niet meer de stem van de maatschappij 

en de mensen om mij heen, maar mijn eigen stem – en 

die kan ik heel goed volgen. In Nederland was ik dat 

motormeisje, de recherchepsychologe, mijn vaders 

dochter. Aan die rollen verbind je je identiteit en zelf-

beeld. Toen dat allemaal wegviel, heb ik daarmee ge-

worsteld. Op de meest simpele vragen – wie ik was, wat 

ik deed en voor hoelang – wist ik het antwoord niet 

meer. Ik was aan het fietsen, nu ben ik aan het skiën. 

Dat zijn dingen die ik doe, niet wie ik ben. Dat ongedefi-

nieerde maakt je ook een beetje een geest. Als je dan 

naar een vreemde plek gaat zonder het iemand te heb-

ben verteld, bedenk je soms: niemand weet dat ik hier 

ben, ik besta eigenlijk helemaal niet. In het begin was 

dat beangstigend, maar nu vind ik het een heel prettig 

gevoel. Ik doe maar wat, leef  mijn leven en dat bestaat 

niet bij gratie van een label of  andermans waarneming. 

Het gaat over loslaten van alles om je heen waar je je 

identiteit en zekerheid aan ontleent. Je kunt natuurlijk 

plannen om naar Rome te fietsen, maar wat nou als je 

ook Rome als bestemming loslaat? De afgelopen jaren 

hebben mij geleerd dat er zo ontzettend veel mogelijk 

is, als je de teugels eenmaal durft te laten vieren.” 

WIN
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