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HOE IK EEN 
TRAILRUNNER 
WERD

Fragment

 WANNEER AMERIKA-CORRESPONDENT 

DIEDERIK VAN HOOG STRATEN NEW YORK 

VOOR L.A. VERRUILT, VERRUILT HIJ OOK HET 

ASFALT VOOR DE ZAND- EN BERGPADEN. 

IN ZIJN BOEK ‘LOS’ BESCHRIJFT HIJ OP 

AANSTEKELIJKE WIJZE HOE HET TRAILEN 

ZIJN LEVEN VERANDERDE.

TEKST DIEDERIK VAN HOOGSTRATEN
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A
ls we Hollywood moeten 
geloven, is Los Angeles een 
oppervlakkige hel op aarde. 
Chinatown (1974), Falling 
Down (1993) en Nightcrawler 
(2014): zomaar een paar 
speelfilms over de corrupte, 
criminele bende die ze Los 
Angeles noemen. Het valt 
nog niet mee om te kiezen 
wat erger is: de smog, het 
stilstaande verkeer of de 

gewapende bendes die onschuldige omstan
ders tijdens drive-by shootings aan flarden schie
ten. Het klinkt ook door in de vragen uit Neder
land. Waarom zou je in godsnaam in dat 
verschrikkelijke Los Angeles willen wonen?
Nu de werkelijkheid. Veel kunstenaars en 
 galeriehouders verkiezen de stad der engelen al 
lang boven Brooklyn, want het weer is beter, 
de huren zijn lager en de smaak is kosmopoliti
scher. Ook Europese modehuizen hebben de 
charme (en het klimaat) van Los Angeles ont

dekt. Techbedrijven. Dromers met ambities in 
film, televisie of muziek. De beste nieuwe 
 restaurants. En immigranten die al dan niet 
Spaans of Chinees spreken. Ze maken van de 
stad een bruisend centrum van cultuur. En een 
veilig centrum. Hollywood is een stadsdeel dat 
op een paar ongure straathoeken inderdaad 
voldoet aan het cliché: ’s nachts geen plek voor 
een vrouw om alleen over straat te gaan. Maar 
de filmmakers die geld verdienen met de 
handel in stereotypen wonen zelf in het andere 
Hollywood. Riant in de heuvels. Vanaf hun ter
rassen hebben ze uitzicht op de lager gelegen 
metropolis, waar de smog trouwens al jaren 
geen probleem meer is, want hybride Priussen 
en nuluitstoot Tesla’s beheersen het straat
beeld. Hun huizen zijn omringd door ruige 
natuur. Hun door Mexicanen onderhouden 
achtertuinen grenzen aan de beschermde 
paden waar coyotes, ratelslangen en lopers als 
ik elkaar tegenkomen. Kijken ze verder dan het 
bekende Hollywoodbord, noord en oost
waarts, dan zien ze bergkammen. In de 

Van Hoogstraten samen met 
Charlie in het Will Rodgers State 

Park (Santa Monica, L.A.).
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winter wit en scherp, in de zomer grijsgroen en 
verhit.
Al die ruimte en stilte vormt een reusachtig 
 walhalla voor de trailrunner. Het is een paradijs 
dat ik geleidelijk leer kennen. Nu mijn knie, rug, 
voet en ook de rest van mijn lange lijf in orde 
zijn, ren ik weer veel. Beetje yoga en kracht
training er doorheen gemixt, en zo blijven we de 
onvermijdelijke aftakeling voor.
In die eerste maanden aan de westkust verken 
ik nieuwsgierig de groene randen van de stad. 
Los Angeles is geen makkelijke regio om te leren 
kennen. Maar als je om zes uur ’s ochtends de 
straten voor jezelf hebt en de trailheads aan de 
randen van de stad opzoekt, dan leer je de weg 
kennen. De stad is eigenlijk een mozaïek van 
gemeenten, elk met een eigen identiteit en 
bestuur. Ik woon in een zonnige studio in 
Venice, de hippieachtige strandwijk vol 
yuppen, skateboarders, toeristen en daklozen. 
Achter een standup bureau sta ik er verhalen te 
maken voor de NRC. Na een klein jaar aan de 
westkust begin ik me thuis te voelen in het fijn
ste weer dat er is. Het is hier eigenlijk altijd een 
warme Nederlandse junidag. Mooi dus om te 
lopen langs de stranden en over de paden in het 
noorden, vaak alleen, soms met nieuwe loop
vrienden van de Trailrunners Club.

Tijdens mijn eerste stappen in professioneel 
Los Angeles stommel ik rond in het halfduister. 
Op de tast zoek ik mijn weg in de business die ik 
al decennia fanatiek consumeer. Films en tele

visie, van The A-Team tot Friday Night Lights: al 
sinds de zwartwittelevisie op Nederland 1 en 2 
is het allemaal een passie. Ome Willem, James 
Bond en Mart Smeets beschouwde ik in de jaren 
70 als vrienden. In de bioscopen van New York 
was ik vaste klant op bewolkte namiddagen als 
de Nederlandse deadlines waren verstreken en 
ik letterlijk ziek was van de sigaretten en koffie 
die bij de deadlines leken te horen. Ik wist stil
letjes alles van American Idol; heerlijk om bij weg 
te dromen, soms een bron van aardige weetjes 
tijdens een date die verder niet op gang wilde 
komen. Maar overigens was het nutteloze 
kennis, zinloos inzicht, want ik schreef er niet 
over. Nu ben ik dan zelf in die wereld gedoken. 
Mijn verhalen belanden vaker op de filmpagi
na’s en bij de mediaredactie dan op de nieuws
pagina’s voorin de krant. Maar in de wereld van 
entertainment word je dus niet zomaar toege
laten. Het lijkt alsof er een wachtwoord is, een 
code, een geheime handdruk, die me nooit is 
gegeven.
Ik vermoed dat ik in die ploeterende begintijd 
als eerste vaste westkustcorrespondent zo kalm 

1 Hoe diende het 
schrijven van dit 

boek zich aan?
‘Ik houd van lopen en ik 
houd van schrijven; hoe 
heerlijk om die twee te 
combineren! Ik was na 
De Rennende Hollander 
niet meteen van plan 
om weer een boek over 
lopen te publiceren, 
maar sinds ik het 
trailrunnen had 
ontdekt, blogde ik 
daarover op The 
Running Dutchman, 
waarop de uitgever zei: 
"daar moet een boek 

over komen!" Dat werd 
vervolgens een heel 
leuk proces, omdat ik 
toen pas goed ging 
kijken naar waar ik mee 
bezig was. De reden 
waarom ik, waarom we, 
lopen.’

2 Waarom heb je 
eigenlijk het asfalt 

vaarwel gezegd?
‘Lopen op asfalt was me 
een beetje aan het 
opbreken; ik kreeg 
steeds meer blessures. 
Op het laatst, toen ik 
New York verliet, was ik 

niet in goeden doen. 
Lichamelijk niet, maar 
ook geestelijk niet. 
Toen ik naar Californië 
verhuisde en op 
onverharde wegen ging 
lopen, heb ik eigenlijk 
geen blessures meer 
gehad. Ik vond dat een 
goed teken en kon 
steeds meer en verder 
lopen – tot ultra’s aan 
toe. Ik denk dat veel 
lopers die route van 
asfalt naar onverhard 
afleggen. Ik schrijf ook 
over andere trailrunners 
in het boek.’

3 En over je vrouw... 
Het is ook best een 

persoonlijk boek 
geworden.
‘Ja, dat was niet meteen 
de bedoeling, maar als 
ik een overtuigend boek 
wilde schrijven over 
mijn verwording tot 
trailrunner, moest ik het 
wel dicht bij mezelf 
houden. Zo beschrijf ik 
gesprekken met andere 
trailrunners, maar ook 
de gevolgen van het 
langeafstandslopen 
voor mijn vrouw. Dit is 
namelijk een sport 

waarbij de afstand 
tussen geliefden ook 
letterlijk groot kan 
worden. Gelukkig is de 
impact op ons 
uiteindelijk een 
positieve, maar het was 
wel een onderwerp dat 
me goed leek om aan te 
stippen. Uiteindelijk 
geldt voor alles: om te 
weten of je iets kunt, 
moet je het proberen. 
Bij trailen is dat niet 
anders; ga gewoon eens 
van die weg af. Al is het 
maar twintig minuten. 
Hoe bevrijdend is dat?!’

DRIE VRAGEN AAN DE AUTEUR

FO
TO

 C
H

R
IS

TI
A

N
 S

C
H

A
U

F



53NOVEMBER 2016 | RUNNER’S WORLD

Trailrunning brengt ons 
terug naar de natuur.  
Op de paden en heiden, in 
de bossen en bergen 
herkennen we het begin

weet te blijven omdat de stad omringd is door 
wildernis. Iedereen is actief. Allemaal zijn ze 
gezond bezig. Meer dan in New York laat ik het 
werk het werk en gehoorzaam ik mijn eigen 
dagelijkse opdracht: Step away from the desk.
In weldadige rust test ik mijn knie en verken ik 
de droge natuur, soms in mijn eentje en vaak 
met de nieuwe vrienden van de Trailrunners 
Club. Nu en dan voel ik toch de behoefte om de 
trails te delen. Niet dat mijn nieuwe loopbuddy’s 
en ik veel zeggen als we zij aan zij de bergen in 
klauteren. Traillopers zijn introvert, is mijn 
ervaring. We werken ook te hard om adem over 
te hebben voor goede gesprekken. Maar toch: 
een run, mijn herinnering aan een run, veran
dert als ik hem samen met iemand anders doe. 
De inspanning, het genot en de schoonheid die 
me omringen krijgen meer betekenis doordat 
Matt meeloopt. Mijn Nijmeegse loopvriend 
Thomas Dunkerbeck legde het eens bondig uit. 
(Lopers zijn vaak kort van stof. Zoals ze zich zo 
efficiënt mogelijk door het terrein bewegen, 
 verspillen ze doorgaans ook geen woorden in 
gesprekken.) ‘Dat lopen bindt ons op een passio
nele manier’, zei Thomas. ‘Dan voel je je altijd 
thuis.’

Samen naar buiten gaan is een oerervaring. 
Rennen in groepsverband is al vele duizenden 
jaren een menselijke activiteit. Ieder van ons is 
oorspronkelijk ontworpen als duurloper. 
Samen met ons grote brein is het vermogen om 
op twee benen langdurig te lopen datdatgene  
wat de homo sapiens onderscheidt van andere 
dieren. Grote, sterke billen en zweetklieren over 
het hele lijf stellen ons in staat om met gemak 
42 kilometer of verder onafgebroken te rennen. 
‘Als je een uur kunt lopen, kun je eindeloos 
lopen’, hoor je in de loopwereld. Een uur lopen is 
voor velen haalbaar, en dat kan helpen om de 
 running boom te verklaren: de miljoenen mensen 
die in de Verenigde Staten, Nederland en elders 
sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn 
gaan hardlopen. Het kan zeker een verklaring 
bieden voor de nieuwste trend: weg van de weg. 
Want de evolutie had ons níét voorbereid op 
marathons op cement en asfalt. Het was wel 
goed voor Nike en Adidas, die maximale dem
ping en coole hardloopschoenen beloofden en 
ook leverden. Maar de knieën en andere 
gewrichten van runners zijn niet gemaakt voor 

de eindeloos herhaalde landing op een keiharde 
straat. Ik kan er inmiddels over meepraten, als 
midveertiger die alles gaf voor de sub3mara
thon waar Paul Ryan over loog. Ik kon de magi
sche grens bijna aanraken. Maar dichterbij dan 
die 3.03 in Amsterdam, en exact dezelfde tijd in 
Rhode Island, ben ik niet gekomen. Als ik dat 
opschrijf hoor ik trouwens altijd een hardnek
kig stemmetje, ergens in de krochten van mijn 
brein: nóg niet.
Trailrunning brengt ons terug naar de natuur. 
Op de paden en heide, in de bossen en bergen 
herkennen we het begin. We rennen weer zoals 
de eerste mensen renden. Jagend en zwervend 
doorkruisten onze voorouders steppes, wouden 
en continenten. Opa Kees, mijn grootvader uit 
Eindhoven, wist het al. Op de gedempte onder
grond van zijn lievelingspaadjes in Noord 
Brabant trimde hij tot hij boven de tachtig was. 
Het is dankzij hem, de trailende pater familias, 
dat mijn neven, nichten, moeder, zusje en ik zo 
graag lopen.
Wat ik in New York al vermoedde en rond Los 
Angeles echt ontdek, is dat de trailloper ook 
meer ziet. Weg van de gebaande paden kijken we 
beter. We komen op plekken waar geen voertuig 
ooit kan komen. We laten de massa’s achter ons, 
nemen afstand van de sirenes en stemmen. Niets 
van de drukke beschaving in het uitgestrekte 
dal dat Los Angeles is, komt me nog relevant 
voor als we ’s ochtends de berg nemen met uit
zicht op de skyline. Hollywood is leuk, de bergen 
ten noorden van Hollywood zijn leuker. ■

LOS VAN DIEDERIK VAN HOOGSTRATEN (1969) IS 
VERSCHENEN BIJ  UITGEVERIJ  DE GEUS EN VERKRIJGBAAR 
VIA RUNNERSWEB.NL/ WEBSHOP. VAN ZIJN HAND 
VERSCHEEN EERDER HET BOEK DE RENNENDE HOLLANDER. 
ALS FREELANCE CORRESPONDENT VOOR ONDER MEER NRC 
HANDELSBLAD EN ELSEVIER SCHRIJFT VAN HOOGSTRATEN 
MET NAME OVER HOLLYWOOD –  ALS HIJ  NIET AAN HET 
TRAILEN IS. 

Van Hoogstraten op een trail langs de 
kust van Oregon.
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