
‘Aan tafel voelde ik het lege vanhet bankiersbestaan’

inmijnhoofd ruimteomdepracht van
de savanne te ontdekken.
ViaNamibië, Zuid-Afrika, hetMid-

den-Oosten, Singapore, Sumatra, Aus-
tralië en Japankeerde ik een jaar later
terugnaarNederland. Lloyds vroeg
mijweer bij hen te komenwerkenen
in1999 stapte ik overnaarhet chique
NIBC.Omte voorkomendatmijn strop-
das inde soep zou vallen, stopte ikdie
tijdensde lunchaltijd inmijnborstzak.
“Dat kanhier echtniet”, kreeg ikmini-
maal eensperweek tehoren.
Tot ikmet een transactie buitende

procedures omveel geld verdiende voor
debank, endoorde raad vanbestuur als
voorbeeldwerdopgevoerd.De volgende
dag zag ik vijf collega’smethun strop-
das inhunborstzak.Hiermoet ik zo
snelmogelijkweg, dacht ik.
Een vanmijn vriendenadviseerde

bedrijvenoverhundigitale strategie
en vroegmij in 2000mee tedoen. Ik
begreepniets vanhet internet enhapte
dus toe.We vroegenhoge tarieven,want
alleendanword je serieus genomen.
Een jaar laterwasde lol eraf en verkocht
ik voor eenmiljoen-plusmijn aandeel
inhet bedrijf. Dehelft vandat geldheb
ikweggegevenaanmensendiehet echt
nodighadden, de anderehelft heb ik
zelf uitgegeven.
Hetwas tijd omserieus teworden. Ik

wildemijn geest verbredenenbegon
anatomie, biochemie, neurofysiologie
enneurofeedback te studeren. Ik leerde

Kantelpunt

‘Kantelpunt’ is een rubriek
waarin mensen vertellen over
een belangrijk moment in
hun leven en loopbaan.
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‘Eengewezendirecteur van INGvroeg
mij in 1997of ikwildehelpenDirk
Scheringa tefinancieren.Hij hadont-
dekt dat deNederlandsebankenhad-
denbeslotenScheringa’sDSBBankaf te
snijden vankrediet en vonddatwedaar
iets aanmoestendoen. Ikwerkte als
hoofd vande afdeling grootzakelijk bij
deBritse LloydsBankenhadmijnhan-
den vrij.
Het voorstel bevielmij, want ikheb

een rebels karakter.Wij vroegenen
kregen toestemming vanEconomische
Zakenen vanDeNederlandscheBank
omvoorDSBeen securitisatie op te
tuigen.De ambtenarenbegrepennet
als iknietwaarhet over ging,maardoor
moeilijk te kijken enmoeilijkewoorden
te gebruikenovertuigde ikhenervandat
het belangrijkwas.
Eenpaarmaanden later drongopeen

woensdagavondhet lege vanhet ban-
kiersbestaan totmij door.Hetwas lente
en ikdronk thuis eenkopje jasmijnthee.

Wat kan iknueigenlijk?, vroeg ikmij af
terwijl iknaarmijnprachtige van vloer-
delengemaakte tafel staarde. Als ban-
kier kreeg ik een voortreffelijk inkomen,
maar ikhadhet gevoel alleenmaarmet
legedozen te schuiven.
Ikbladerde indeBosatlas die op tafel

lag enwerd voorhet eerst sinds lange
tijd enthousiast. Eenwereldreis, dat
moest hetworden. Ikpriktemetmijn
vinger opdewereldkaart enkwamuit
inAfrika, opdegrens tussenZimbabwe
enZambia. Ikhadgeen ideewaar ik aan
begon,maar ikwas al enige tijd gefas-
cineerddoorhet zenboeddhismeen
beschouwdemijn gebrek aankennis als
eengoedbegin. Als jenietsweet, sta je
voor alles open.
Iknamafscheid vanmijn vriendin en

verkochtmijnhuis. In juli 1997nam ik
het vliegtuig; opnaarhet avontuur, op
naar de zelfkennis!
De eerste confrontatiemetde savan-

nebevielmij slecht. Ik kongeen vuur
makenen raakte inpaniek. ’sNachts
hoorde ikonbekendegeluidenendacht
ikdat het eenkwestie van tijdwas voor-
dat een leeuwdoorhet tentdoeknaar
binnen zoukomen.Overdagwerd ik
aangevallendoor eenadelaar diehet
had voorzienopeen vezelrijk koekje en
door eenolifant.
Deze last viel nadrieweken vanmijn

schouders. Ikbedachtmij datdoodgaan
het ergstewasdat kongebeuren. Vanaf
datmomentwerd ik rustiger enkreeg ik

over dewerking vanhet lichaamenover
de zin vanhet leven.
Hetmeest had ik aande zwaardvecht-

kunst vande samoerai.Doorde voor-
schriften tot indetail te volgen,wordt
automatischhet juiste resultaat bereikt.
Maardat valt nietmee. Ikweet noggoed
datmijn Japanse leraarmij na twee jaar
oefenengeenblik gunde, nahet derde
jaar koner eenkuchje vanaf enpasna
het vierde jaar richttehij hetwoord tot
mij. “Mooie slag, goedehouding,meer
oefenen”, zei hij. “Je bent gearriveerd
bij het begin.” En ikwas als eenkind zo
blij.
Tegenwoordighoud ik lezingen

over de Japanse zwaardvechtkunst en
gebruik ikdie inmijnpraktijk vanbe-
drijfsadviseur. Ikhebgeleerdopeigen
kracht in iedere situatie het juiste ant-
woord te vindenenmetmeerplezier en
minder inspanning te functioneren.Die
inzichtendeel ik graagmet anderen.’

❛❛‘MijnJapanse leraar
gundemijnatwee jaar
oefenengeenblik.Pas
nahetvierde jaarricht-
tehijhetwoordtotmij’

Bjørn Aris (51),
vroeger zakenbankier,
nu bedrijfsadviseur en
Japans zwaardvechter‘E
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