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Wat had je de voorbije 30 jaar toch 

met Arctica?

Rinie: Ik groeide met zes broers en een 

zus op als een soort Huckleberry Finn 

in de open natuur van Rosmalen, bij 

’s-Hertogenbosch. We woonden op een 

boerderij en hielden veel dieren. Achteraan 

de lagere klas stond in de kast een boek 

over IJsland. Uren kon ik wegdromen bij de 

zwart-witfoto’s van het uitgestrekte, ruwe 

maar toch subtiele Arctische landschap. 

Mijn besluit stond toen al vast: daar zou ik 

later ooit doorheen walsen. Als zestien-

jarige knaap, schoolmoe, ging ik in de 

bouw aan de slag. Maar ik staarde meer 

naar de overtrekkende ganzen dan dat ik 

werkte. Toen kwam het besef dat ik met 

luieren nooit mijn droom kon waarmaken. 

Dus nam ik de studies opnieuw op. Na drie 

jaar middelbare tuinbouwschool lieten ze 

me toe op de school Bosbouw en Cultuur 

Techniek. Ik heb het niet verknald. Na die 

studies reisde ik jaren de wereld rond, van 

Alaska tot Nieuw-Zeeland. Vogels spotten 

en fotograferen. Tussendoor verdiende ik 

als uitzendkracht centen om te overleven.

In 1981 werd je droom werkelijkheid en 

trok je naar IJsland.

Rinie: Dichter bij Arctisch gebied geraken, 

kon ik me fi nancieel niet veroorloven. Tot 

op een dag een vriendin me het boekje 

Rendieren en hun milieu: een expeditie 

naar Spitsbergen (Piet Oosterveld, 1977) 

in de hand duwde. Ik heb het nog altijd. 

Ik wist bovendien dat rederij Stichting 

Plancius (het huidige Oceanwide Expedi-

tions) elk jaar met het gelijknamige schip 

naar Spitsbergen voer. Ik waagde mijn kans 

en kroop in mijn pen. Of kapitein Reedijk 

geen vrijwilligers zocht om aan boord te 

werken. Helaas, ik was geen kok, wist niets 

van machines, … maar uiteindelijk wierf hij 

me toch aan als hofmeester, een eufe-

misme voor manusje-van-alles. Op 13 mei 

1989, om 10 uur – ik weet het nog precies 

– gooiden we in Dordrecht de trossen los, 

richting Spitsbergen. Amper op volle zee 

werd ik doodziek: ‘Was dit het avontuur 

waar ik zo lang naar had uitgekeken?’ 

De volgende ochtend tilde ik mezelf uit 

bed en doorstond een laatste braakaanval. 

Sindsdien was ik nooit meer zeeziek.

Het begin van twintig jaar pendelen 

tussen Noord en Zuid?

Rinie: Reedijk kreeg snel in de gaten dat 

ik de passagiers ook kon boeien met mijn 

kennis over vogels. Hij overtuigde Stichting 

Plancius om me als gids in te lijven. Wat 

gebeurde. Halverwege het tweede seizoen 

in Spitsbergen moest de reisleider onver-

hoeds naar huis en nam ik zijn taken over. 

Sindsdien ben ik altijd reisleider gebleven. 

De jaren daarna kamde ik heel Spitsbergen 

uit en ontdekte er de meest ongelofelijk 

mooie plekjes. Ik bracht er behalve toeris-

ten ook andere gidsen naartoe die er later 

op hun beurt groepjes heen loodsten. Zo 

werden al die plekjes gemeengoed. Maar 

ik houd er nog enkele achter de hand, voor 

mezelf. Vandaag de dag leef ik jaarlijks 

gemiddeld vijf maanden aan boord van 

een schip en een week of zeven aan land in 

Canada, waar ik tochten gids op zoek naar 

ijsberen in de Hudsonbaai.

Rinie van Meurs

gids op Arctica en Antarctica

Op zijn eerste Arctische expeditie voelde hij zich nietig in de 

grootsheid, maar tegelijk betekenisvol. ‘Terug in Amsterdam, 

tussen het krioelen van de mensen, stak die nietigheid 

opnieuw de kop op, maar voelde ik me minder mens.’ 

Het zijn de fi losofi sche woorden van reisleider Marinus 

Adrianus – zeg maar Rinie – van Meurs (52). De Nederlandse 

Brabander heeft meer dan 200 reizen naar Arctica en 

Antarctica in de voeten, waarvan 120 alleen al in Spitsbergen.
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naar Spitsbergen voer. Ik waagde mijn kans 

en kroop in mijn pen. Of kapitein Reedijk 

geen vrijwilligers zocht om aan boord te 

werken. Helaas, ik was geen kok, wist niets 

van machines, … maar uiteindelijk wierf hij 

me toch aan als hofmeester, een eufe-

misme voor manusje-van-alles. Op 13 mei 

1989, om 10 uur – ik weet het nog precies 

– gooiden we in Dordrecht de trossen los, 

richting Spitsbergen. Amper op volle zee 

werd ik doodziek: ‘Was dit het avontuur 

waar ik zo lang naar had uitgekeken?’ 

De volgende ochtend tilde ik mezelf uit 

bed en doorstond een laatste braakaanval. 

Sindsdien was ik nooit meer zeeziek.

Het begin van twintig jaar pendelen 

tussen Noord en Zuid?

Rinie: Reedijk kreeg snel in de gaten dat 

ik de passagiers ook kon boeien met mijn 

kennis over vogels. Hij overtuigde Stichting 

Plancius om me als gids in te lijven. Wat 

gebeurde. Halverwege het tweede seizoen 

in Spitsbergen moest de reisleider onver-

hoeds naar huis en nam ik zijn taken over. 

Sindsdien ben ik altijd reisleider gebleven. 

De jaren daarna kamde ik heel Spitsbergen 

uit en ontdekte er de meest ongelofelijk 

mooie plekjes. Ik bracht er behalve toeris-

ten ook andere gidsen naartoe die er later 

op hun beurt groepjes heen loodsten. Zo 

werden al die plekjes gemeengoed. Maar 

ik houd er nog enkele achter de hand, voor 

mezelf. Vandaag de dag leef ik jaarlijks 

gemiddeld vijf maanden aan boord van 

een schip en een week of zeven aan land in 

Canada, waar ik tochten gids op zoek naar 

ijsberen in de Hudsonbaai.

Valt zo’n reisritme te rijmen met een 

gezinsleven?

Rinie: Ik ben gehuwd met een Poolse, geen 

kinderen. Lilian vaart al acht jaar mee als 

hotelmanager. Dus meestal zijn we samen 

aan boord. Soms borrelt het verlangen 

naar kinderen nog naar boven, maar er is 

nog zoveel dat we willen doen en zien.

Ervaar je gidsen als een noodzakelijk 

kwaad om te kunnen reizen?

Rinie: In het begin meer dan nu. Zonder 

een fl inke bankrekening kom je maar moei-

lijk in de pooluithoeken waar Oceanwide 

ankert. Gidsen was dan wel een middel om 

op die uitzonderlijke plekken te geraken, 

maar bovenal vind ik het leuk om mensen 

een fi jne reis te bezorgen en ze bewust te 

maken van de schoonheid van het Arctisch 

gebied. Niets is leuker dan met een schip 

door het zee-ijs te ploeteren. Na 22 jaar 

krijg ik nog altijd een kick als we het ijs 

naderen.

Halverwege de jaren negentig wilde 

je er toch de brui aan geven?

Rinie: Een vriend, adjunct-directeur bij 

Artis, kon me een functie bezorgen in de 

Amsterdamse zoo. De verdiensten waren in 

die tijd nog niet om naar huis te schrijven. 

Ik moest kiezen: doorgaan als reisleider of 

kiezen voor een vaste landrotjob. Gelukkig 

begon de reisindustrie opnieuw te fl oreren 

en viel het dubbeltje aan mijn kant. Ik heb 

er nog geen moment spijt van gehad. Elke 

dag is anders. Iedere reis brengt andere 

mensen, verhalen en ervaringen. Het geeft 

bijzonder veel voldoening om te zien dat 

mensen genieten.

Waar vertoef je het liefst: Noord of Zuid?

Rinie: Noord. Ik hoor Ko de Korte (nestor 

van de poolreizen die Oceanwide Expe-

ditions organiseert, n.v.d.r.) lang geleden 

nog zeggen dat hij het leuker werken 

vond op Arctica dan in Antarctica. Toen 

begreep ik hem niet. De Zuidpool was toch 

veel exotischer, moeilijker te bereiken, 

spectaculairder, … Ik ben er intussen zelf 

achtergekomen dat het niet zo is. Arctica 

is vriendelijker en biedt veel meer variatie 

qua fauna, fl ora en landschap. Versta me 

niet verkeerd, Antarctica is mooi, maar 

repetitiever: pinguïns, nog eens pinguïns, 

tussendoor een rob of zeehond en daarna 

weerom pinguïns. Bovendien zijn de toege-

laten landingsplekken heel beperkt en raak 

je er dus sneller op uitgekeken.

Je bent 52? Hoe lang denk je nog door 

te kunnen gaan?

Rinie: Als ik gezond blijf, kan ik nog lang 

gidsen. Net zoals een timmerman of bakker 

doorgaan tot ze het rustiger aan moeten 

doen. Het wordt wel tijd dat ik mijn tochten 

naar moeilijk bereikbare plekken niet meer 

te lang uitstel. Mijn meeste jongensdromen 

gingen in vervulling. Ik heb gedoken tussen 

de bultrugwalvissen en voelde reuzenal-

batrossen langs me heen scheren. En toch 

krijg ik nog altijd kippenvel als ik thuis de 

eerste veldleeuweriken hoor zingen. Rustig 

in de stoel op het terras in het zonne-

tje. Dat is mijn paradijs. Net als toen ik 

nog als kind op de boerderij rondliep. 

Wat verloren ging in Rosmalen, heb ik 

grotendeels teruggevonden in Polen. Ik 

mag dan wel een doorgewinterde glo-

betrotter zijn, een zwerver ben ik niet. 

Lilian en ik hebben een eigen huis bij 

elkaar gevaren. Gebouwd aan de rand 

van een woud in het zuiden van Polen. 

Daar breng ik het voorjaar door, wanneer 

de vogels opnieuw beginnen zingen.

Ben je niet bang om te eindigen als een 

oude grompot op je terras?     

Rinie: Tja (gniffelt), … ik zit nu al geregeld 

te mopperen om wat niet meer is. Dat 

heb ik van mijn vader. Soms overvalt me 

het gevoel dat ik vaker thuis wil zijn. Ik 

kan niet zonder reizen, maar de periodes 

worden korter. Ooit zal ik moeten stoppen, 

maar dan laat ik me opgaan in mijn nieuwe 

habitat aan de rand van het woud.

Amper op volle zee werd 

ik doodziek: ‘Was dit het 

avontuur waar ik zo lang 

naar had uitgekeken?’

Rinie legt momenteel de laatste hand 

aan een nieuw boek: 

‘On Melting Ice, the Fate of Our Polar Bears’. 

Over het verdwijnen van het Arctische zee-ijs en de 

gevolgen daarvan voor de diersoorten die er leven, 

met name de ijsbeer.

Interesse? 

Dan kun je de man mailen of schrijven: 

polarodyssey@wp.pl

Jastrzebia 201

34-143 Lanckorona

Polen
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