
Het inspirerende levensverhaal van een babyboomer die met 
vallen en opstaan op weg is van de oude naar de nieuwe tijd. De 
overgang van materie, ego en eigenbelang naar gevoel, vrijheid 
en dienstbaarheid. Een modern verhaal met avontuur, humor en 
zelfreflectie.



Dit levensverhaal gaat over mij. Maar de inspiratie om het op te 
schrijven kwam van mijn innerlight. Dit verhaal is dus niet van 
mij, omdat het zich simpelweg bij mij heeft gemeld. Ik claim geen 
eigendom. Laat je inspireren door het verhaal, gebruik het waar 
je wilt. Maar dan graag wel met bronvermelding. 
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Wake up hero!

Dit is een echt succesboek. Weet je waarom? Dit verhaal heeft 
zich op een dag bij mij gemeld. Ik herkende dat het schrijven 
voor mij de uitweg zou zijn uit mijn verwarring, die ik op dat 
moment voelde. En dat het vastleggen van mijn eigen avonturen 
mij weer de richting zou wijzen naar mijn binnenwereld en naar 
mijn hart. Tijdens het schrijven kreeg ik nieuwe inzichten, zag ik 
nieuwe patronen, laadde ik mezelf opnieuw op. Ik kreeg meer 
zelfvertrouwen en nieuwe bezieling. Dit verhaal is diepgaand en 
gebaseerd op de wijsheid van mijn hart en bewustzijn. De weg 
die ik heb afgelegd, was niet altijd eenvoudig, want ik liep soms 
in het stikdonker. 

Ik voelde behoefte om lichtheid te brengen met zelfspot en 
humor, zonder mijn zelfwaardering te verliezen. Ik heb ook veel 
gelachen tijdens het schrijven. Tenslotte heeft het verhaal me 
ook inspiratie gegeven om van elke dag een mooie dag te maken 
 – samen met mijn vrouw Petra en dochter Lisa, en de andere 
mensen met wie ik leef. Zo kreeg ons leven op Mallorca nieuwe 
impulsen en nieuwe kwaliteit. Ik ben uit mijn droomtoestand ge-
stapt en heb opnieuw verantwoordelijkheid genomen voor mijn 
geboortepad en mijn missie. 

Ik wil je meenemen in mijn levensverhaal en graag mijn inzichten 
met je delen. Wat ik niet wil, is jou een nieuw, baanbrekend con-
cept verkopen. Het geld dat ik nu verdien met mijn foundation is 
voor een vergoeding van mijn kosten en activiteiten. Het andere 
deel is voor stimuleringsprojecten, waarin het principe inside out 
centraal staat. 



8

Mijn hartenwens is dat dit boek je inspireert. Dat je je droom-
toestand herkent en eruit stapt. En dat je met een bezield hart 
en nieuwe energie nóg meer het leven leidt dat je van binnenuit 
voelt. Dat je ook de verantwoordelijkheid neemt om in onze we-
reld je hart te laten spreken. En natuurlijk: dat je kunt lachen om 
mijn levensverhaal én dat van jezelf. Ik vond op You Tube veel 
mooie muziek en beelden, die mijn verhaal een extra dimensie 
geven. Wake up hero!
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1 

‘I have a dream!’ 

Hartje winter 2004. Ik ga naar Amsterdam voor een gesprek met 
een vermogensbeheerder. Mijn idee is helder: ik wil onderzoe-
ken of mijn nieuwe droom financieel haalbaar is.

Ik wil – met mijn gezin – permanent gaan wonen op Ibiza of 
Mallorca. Ik zie het al voor me: een stoer huis omringd door 
ruige natuur, een tuin met olijfbomen, amandelbomen, palmbo-
men. Een mediterraan klimaat dat uitnodigt om buiten te leven. 
Interessante mensen aan een grote houten tafel. Lekker eten en 
een goed glas wijn. Genieten van de ultieme vrijheid om elke dag 
zelf te beslissen wat ik ga doen. In mijn droom zie ik ook een ba-
sic huis, veel ruimte en een guesthouse om af en toe mensen te 
laten meegenieten. Met hen wil ik boeiende gesprekken voeren, 
ik zie flarden Villa Felderhof. Uit je hart contact maken, praten 
over de schoonheid en de ruwe kanten van het leven. 

Ik droom om weer van binnenuit te leven en te werken – authen-
tiek te zijn, met veel energie en inspiratie. Ik ben ervaringsdeskun-
dige: door mijn ambitie en hardheid in mijn zakelijke carrière ben 
ik mezelf voorbij gelopen. En daar heb ik een prijs voor betaald: 
een lichaam dat begon te protesteren omdat het geen energie 
meer had.
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Ik besluit van mijn crisis te leren door mijn personeelsadviesbu-
reau af te bouwen. Geen topinkomen meer, niet meer die dyna-
mische ondernemer, geen afspraken meer in luxe restaurants 
met zakenrelaties. Maar opnieuw mijn leven opbouwen van 
binnenuit. Dit is de tijd voor zelfonderzoek en zelfreflectie. Hoe 
is het mogelijk dat ik mijn zakelijke droom kon realiseren met suc-
ces en waardering en toch op een dag ontdekte dat ik compleet 
door mijn energie heen was. Ik was doodmoe en ongelukkig. Ik 
wist het niet meer. 

Ik voel een intense wens om met minder druk te leven, sponta-
ner, lichter. We verkopen onze kantoorvilla in Baarn en ontdoen 
ons daarmee van de praktische en financiële druk van het pand. 
We trekken in een huurhuisje in het hart van kunstenaarsdorp 
Bergen, vlakbij zee. Daar aan de kust leer ik opnieuw ademhalen. 
Ik verzamel er moed en nieuwe energie en volg er cursussen 
waarmee ik mijn persoonlijke ontwikkeling in gang zet.

Een paar jaar later weet ik zeker dat ik niet meer terug wil naar 
het keurslijf van steeds meer presteren, steeds meer verant-
woordelijkheid en steeds langer in de regen in de file in mijn luxe 
leasebak. Keihard werken, absurd hoge eisen en managers die 
niet doen wat ze zeggen, omdat ook zij door de grote druk zich-
zelf voorbij lopen. Nee, dat niet meer! Het is nu de tijd voor iets 
nieuws. Heerlijk wonen en lekker werken op Ibiza of Mallorca, 
waar de zuidelijke warme wind je huid streelt en masseert. 
Ontspannen en genieten. Driehonderd dagen zon per jaar. Una 
dulce vida todos los dias – het zoete leven elke dag. Dat is waar-
van ik droom.

‘Fantasie is belangrijker dan kennis.’ 
Einstein


