
REIS
 VERHALEN

Nu fysiek reizen moeilijk is,  
raden we jullie deze boeken aan 
om de horizon te verbreden. 
De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan 
oplopend in deze lijst. De romans 
staan alfabetisch gerangschikt, 
op familienaam van de auteur.

“If you’re brave enough 
to say goodbye, 
life will reward you 
with a new hello.” 
Paulo Coelho

©
 fr

ee
pi

k.
co

m



Boekenwijzer Reisverhalen

www.wolfsput.be/volwassenen2

Informatief

De Columbus: het is beter om te reizen 
dan om aan te komen (095.1)

Verslag van Wim Lybaert over de vijftien 
reizen die hij samen met een steeds wisse-
lende gast maakte om dichter bij zichzelf én 
de ander te komen. De Columbus gaat ook  
en vooral over vertragen.

Dit land is mijn land: een reis 
naar Europa (313.2)

Persoonlijk verslag van de Belgische  
journalist Jan Hunin, die samen met een 
groep vluchtelingen uit Syrië meereisde  
naar West-Europa.

Reis om de wereld in 80 bomen
(588.1)

Drori maakt gebruik van de plantenweten-
schap om te laten zien welke rol bomen 
vervullen in het menselijk leven. De reis 
voert o.m. naar de lindebomen op de Ber-
lijnse Unter den Linden-boulevard, naar de 
boomklimmende geiten in Marokko en de 
allerhoogste sequoiabossen in Californië.

Reizen naar de andere kant van de wereld: 
David Attenborough en Zoo Quest (592.3)

In 1954 kreeg David Attenborough een geweldig aan-
bod: hij mocht de wereld rond om zeldzame en moeilijk 
te vangen dieren te vinden voor de collectie van de 
dierentuin in Londen en om deze expedities voor de 
BBC te filmen. 

Op reis met Vlaamse meesters: 
vijftig ‘schilderachtige’ plekken vroeger en nu 
(736)

Bespreking van vijftig Vlaamse schilderijen, met 
informatie over (de bedoeling van) de schilder, het 
schilderij, de afgebeelde plek en andere bezienswaar-
digheden in de buurt.

Congé payé: op vakantie vanaf de jaren 30 (906.9)

Rijkere burgers gaan al eeuwen op vakantie, maar in 
1936 krijgt ook de gewone mens in België zes dagen 
betaalde vakantie per jaar. Die hele week ledigheid 
zadelt de werkmens echter met pleinvrees op: op 
vakantie gaan moet je leren. Maar hij leert snel en gaat 
zandkastelen bouwen aan zee, trekt op bedevaart naar 
Lourdes en rijdt met de auto naar het zuiden. Met de 
charters komen ook vliegreizen al snel binnen bereik 
en gaat hij op zoek naar plaatsen waar nooit iemand 
is geweest.

“Vertragen is niet zo moeilijk: 
kijk naar de natuur, dat is ons 
ritme” Wim Lybaert, De Morgen
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WIL NIET IEDEREEN EEN COLUMBUS?

Ik ben fan van het eerste uur van het TV-programma 
‘De Columbus’. In mijn wildste dromen haal ik een 
C-rijbewijs en rijd ik net als Wim Lybaert met een 
pracht van een Columbus doorheen heel Europa. 
Eerlijk waar, ik zou er zelfs een behoorlijke cursus 
techniek voor over hebben om aan zo’n avontuur te 
beginnen.

Anderzijds is wat Wim Lybaert in ‘De Columbus’ 
doet, me ook niet helemaal vreemd, misschien moet 
ik gewoon wat meer leren loslaten.

Columbussen als werkwoord, state of mind

Toen ik het boek kocht, dacht ik dat het een verslag zou 
zijn van de avonturen die Wim Lybaert met zijn gasten 
in zijn bus beleefd had. Uitgebreider, uitgeschreven 
gesprekken, routekaartjes en lijstjes met mooie plekjes.

Dat is het boek echter helemaal niet. De boodschap van 
het boek is: “Iedereen kan Columbussen” en zelfs 

zonder C-rijbewijs (sic!) of Columbus. Columbussen is 
een state of mind. Het hoeft ook niets te kosten, het 
enige wat je moet doen is er gewoonweg voor gaan.

Zeven wegwijzers om te columbussen

Het boek is opgebouwd in 14 kleine hoofdstukken.  
Zeven wegwijzers wijden je in in de kunst van het  
columbussen. Laurens Verbeke (televisiemaker ‘De Co-
lumbus’) nam ze voor zijn rekening. Vervolgens schrijft 
Wim Lybaert over zijn ervaringen met 7 wegwijzers. Wim 
blijkt van nature helemaal geen Columbusman te zijn, 
maar eerder iemand van de planning en de controle. 
Iemand die de lat heel hoog legt en het liefst weinig aan 
toeval overlaat. Heel soms zie je dat tijdens een afle-
vering van ‘De Columbus’. Dan is er heel lichte paniek, 
een bezorgdheid over de plaats waar ze zullen slapen. 
Ook voor hem is het Columbussen een confrontatie en 
leerschool.

Hoe realistisch zijn de 7 wegwijzers ?

Eerlijk gezegd (en toch met al wat ervaring) vind ik de 
wegwijzers best wel realistisch. Mijn ouders waren in 
wellicht Columbussers ‘avant la lettre’, maar ik denk dat 
dat voor wel meer mensen van hun generatie geldt. Een 
goede voorbereiding bestond erin dat de auto technisch 
nagezien werd, de ‘landkaarten’ (nationale ! niet eens 
regionale) in de auto waren en ‘ vreemd geld’, zoals mijn 
vader dat noemde. Euro’s waren er niet.

Ze maakten nooit reserveringen voor een camping en we 
sliepen meermaals in de caravan tijdens een doorreis 
op de marktplaats van een Frans klein dorp. Toen kon 
dat nog allemaal. Wim Lybaert doet het met zijn bus nog 
altijd, maar dan niet op een marktplaats, maar ergens in 
‘the middle of nowhere’.

(1) Vertrekken zonder plan en je (2) laten leiden door het 
toeval zit me dus al van jongsaf in het bloed. De snelweg 

vermijden (3) is de allerbeste tip en ja (4) het volgen van 
de bochten is best realistisch.

Het moeilijkste lijkt mij altijd het (5) loslaten van de tijd. 
Niet dat ik continu op mijn uurwerk kijk maar zelfs op 
vakantie zit er soms een lijstje in mijn hoofd te zeuren. 
Ik wil dat en dat en dat gezien hebben. Zoals hij zelf 
schrijft ‘afvinken als een to do lijstje‘.

Het volgen van je verbeelding (6) is iets wat je moet  
oefenen en in de aankomst het begin vinden (7) is  
zoveel als de weg is het doel. Dus ja, de wegwijzers  
zijn best realistisch.

Voor wie is dit boek ?

Ik denk dat het een misvatting zou zijn als enkel mensen 
die graag willen reizen of kamperen iets aan dit boek 
zouden hebben. De filosofie is veel groter dan 
‘de manier waarop’. Ik vind er zelfs regelrechte levens-
lessen in: durf je soms gewoon eens gooien in iets. 
Zonder plan. Met verbeelding. Laat de tijd los.

Uit alles in het boek, en al helemaal tijdens de serie, 
blijkt een geweldige waardering voor het gewone. Een 
zonsopgang, een oud kerkhof, kletterende regen, vlie-
geren met de wind op kop. Het zijn doodgewone dingen 
die bijna betoverend zijn in de serie.

Dat je er geen Columbus moet voor hebben, nee. Dat je 
morgen simpelweg, tijdens de lunchpauze op je werk, je 
boterhammen kan meenemen naar een stukje natuur en 
zien: hé, zo kan het ook, al is het in een park en heb je 
maar 60 minuten. Voor je het weet zit er een onbekende 
bij je op de bank en ben je aan het columbussen.

Zie ook de blog ‘De wereld van Kaat’: liefde voor lopen, 
lezen, wandelen en kamperen.

CREDITS De liefhebbers

Kathia Vanwynsberghe 
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Informatief

Solo reizen: hoe je in je eentje de wereld 
trotseert (960)

Liesbeth Rasker is een fervent soloreizigster 
en laat in dit boek zien hoe je in je eentje de 
wereld trotseert.

Verborgen plekken (961)

Verhalen over plekken (wereldwijd) die 
slecht te vinden of te bereiken zijn, of waar-
van de geschiedenis jarenlang verborgen 
was.

Mooiste boottochten: 60 onvergetelijke 
reizen over water (961)

Beschrijving van exclusieve boottochten 
wereldwijd met diverse vaartuigen, zowel 
primitieve als luxueuze.

Droomreizen: avontuur en natuur
(961)

Inspiratieboekje voor het maken van avontuur- en  
natuurreizen over de hele wereld, dat vooral veel  
(natuur)foto’s bevat.

Ik ga op reis en ik neem mee... de kinderen!
Tips & tricks voor een geslaagde familievakantie 
(961)

Tips, lijstjes en verhalen uit persoonlijke ervaring om 
een plezierige reis of uitje te kunnen beleven met 
kinderen.

Backpack bestemmingen: de mooiste reizen voor 
backpackers (961)

Van de mooiste plekjes in Sri Lanka tot een roadtrip 
door het ruige IJsland, of wekenlang rondtrekken door 
het imposante Zuid-Afrika. Met betoverende verhalen, 
praktische tips, fraaie routes en schitterende foto’s 
geeft dit boek inspiratie voor zowel de budgetreiziger 
als de flashpacker.
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Ultieme culi-bestemmingen: de top 500 
van beste eetervaringen ter wereld 
(961)

Lonely Planet vroeg ’s werelds beste chef-
koks en foodexperts naar hun favoriete en 
meest authentieke gastronomische ervaring. 

Film- en serielocaties: reis je favoriete 
films en series achterna (961)
 
Een fraai visueel overzicht van meer dan 
honderd locaties over de gehele wereld waar 
memorabele scènes uit films en series zijn 
opgenomen. 

Mythische autotochten in de wereld: 
verken de meest indrukwekkende 
roadtrips op de planeet (961)

50 roadtrips over de hele wereld, met 150 
extra suggesties voor zowel lange als korte 
routes. Bij elke tocht hoort een uitvoerig reis-
verslag, een overzichtelijke kaart, praktische 
informatie en prachtige foto’s. 

Mooiste treinreizen: 60 onvergetelijke  
treinavonturen (961)

60 van ‘s werelds mooiste en meest onverge-
telijke treinavonturen: van klassieke lange- 
afstandsreizen, zoals ‘The Rocky Mountai-
neer’ in Canada, ‘The Ghan’ in Australië en 
‘Rovos Rail’ in Zuid-Afrika, tot onbekende 
pareltjes op gewone woon-werkverkeer-
trajecten. 

Great American railroad journeys
(961)

Michael Portillo verkent de Verenigde Staten 
per trein aan de hand van een oude reisgids. 

Lees ook: Great continental railway journeys.

“Be Brave. Take Risks. 
Nothing can substitute 
experience. ” 
Paulo Coelho
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PER J. ANDERSSON
Waar olifanten dansen: een reis door India 
bomvol verrassende verhalen en ontmoetingen

Andersson kent geen enkel land zo goed als zijn 
geliefde India. Op zijn 21e reisde hij er voor het eerst 
heen om vervolgens elk jaar terug te keren, inmid-
dels als professioneel reisjournalist. 

LEX BOON
Ananas: een geschiedenis in opzienbarende 
verhalen en onverwachte ontmoetingen

Vlak voordat zijn vriendin hem verlaat, krijgt journa-
list Lex Boon een afscheidscadeau: een ananasplant 
van IKEA. Al snel raakt hij gefascineerd door de 
vrucht, die een geschiedenis heeft die teruggaat tot 
Columbus. Als hij in de krant leest dat boze ananas-
boeren in Thailand hun oogst op de snelweg dum-
pen, stapt hij in het vliegtuig om de zaak grondig te 
onderzoeken. Wat volgt, is een wereldwijde zoek-
tocht naar ananasverhalen. 

JAN BROKKEN
Stedevaart

Jan Brokken linkt telkens een buitenlandse plaats 
aan een creatief persoon: Bologna en schilder 
Giorgio Morandi, Düsseldorf en kunstenaar Joseph 
Beuys, Parijs en componist Erik Satie, Vilnius en 
schilder en componist Mikalojus Ciurlionis, Bilbao 
en architect Frank Gehry e.a.

INGRID CASTELEIN 
Met de fiets door de Provence: 
couleurs du Luberon: 
ook voor wandelaars en levensgenieters

Castelein neemt de lezer mee op haar vele fiets-
tochten of wandelingen doorheen de Luberon in 
de Provence. 
Lees ook: Route de la Lavande: zomers en winters 
in de Provence.

PAULO COEHLO
Hippie

In september 1970 wil de Braziliaanse twintiger 
Paulo op reis, met als gids ‘Europe on 5 Dollars a 
Day’. Niet lang daarvoor is hij ternauwernood  
ontsnapt aan ontvoering en foltering door 
rechts-extremistische paramilitairen. Hij wil naar 
het ‘middelpunt van de wereld’, de Dam in  
Amsterdam. Daar komt hij Karla tegen, een  
hippiemeisje uit Rotterdam dat een reisgenoot 
zoekt voor Nepal. 

PAOLO COGNETTI 
Zonder de top te bereiken: een reis door de 
Himalaya

Paolo Cognetti trok in 2017 naar Nepal om in de 
Himalaya rond de berg Kailash te lopen, zoals 
Tibetaanse pelgrims al eeuwen doen, met een 
karavaan van dragers en muilezels. Niettemin is 
overleven niet verzekerd.

Romans
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MATHIJS DEEN
Over oude wegen: een reis door 
de geschiedenis van Europa

Al een miljoen jaar reizen mensen door Europa. 
Van onze raadselachtige voorouder die zijn voetaf-
drukken achterliet op de kust van Engeland tot de 
reiziger over de snelwegen van vandaag. Onder elke 
voetstap ligt een vorige, onder elke verharde weg 
een ezelspad of karrenspoor, onder elk voetpad de 
afdrukken van een jager of prooidier. 

WOUTER DEBOOT
Dwars door Oceanië

Waar ligt het einde van de wereld? Volgens Wouter 
Deboot in Oceanië. Zijn nieuwste fietstocht brengt 
de VRT-reporter van het tropische noorden in Aus-
tralië tot het zuidelijkste punt van Nieuw-Zeeland. 
Tijdens die helse onderneming van 7000 kilometer 
bedwingt hij bloedhete vlaktes, ruige kustgebieden 
en winterse berglandschappen. Nog meer dan naar 
de prachtige natuur gaat Wouter op zoek naar de 
verhalen van de mensen die er leven.

NILS ELZENGA
Balkan blues

Een maand lang reizen Nils en zijn vader door de Bal-
kan. Een dertiger en een zestiger, uit elkaar gedreven 
door de dood van Joke, de moeder van Nils. Zij over-
leed op Nils’ zeventiende. Vanaf dat moment weten 
zijn vader en hij niet goed hoe ze met elkaar en elkaars 
verdriet moeten omgaan. Nu, twintig jaar later, beslui-
ten ze een gezamenlijk avontuur aan te gaan. 

MATTHEW GOODMAN 
Eighty days: Nellie Bly and Elizabeth Bisland’s 
history-making race around the world 
(Engelstalige literatuur, zie: e  GOOD)

Op 14 november 1889 vertrekt de jonge reporter Nellie 
Bly met een stoomschip vanuit New York. Elizabeth 
Bisland, van een concurrerende krant, vertrekt in 
tegenovergestelde richting per trein. Allebei hebben 
ze hetzelfde doel: het record breken van Jules Vernes 
boek: De reis rond de wereld in 80 dagen.

DAVID GRANN 
De witte duisternis: een eenmanstocht dwars 
door Antarctica

Grann vertelt het verhaal van Henry Worsley, een offi-
cier van de Britse special forces die in 2015 besloot om 
alleen dwars door de Zuidpool te trekken. Een van de 
voorouders van Worsley, was mee geweest op een van 
de tochten van Shackleton. Worsley voelde zich al zijn 
hele leven aangetrokken door die expedities. 

Romans
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ANDREW SEAN GREER 
De glorieuze reis van Arthur Less

Arthur Less heeft een matige schrijverscarrière, hij 
wordt bijna vijftig en ontvangt een uitnodiging voor 
de bruiloft van zijn ex-minnaar Freddy. Om onder deze 
ellende uit te komen, gaat hij in op een reeks interna-
tionale uitnodigingen. Het wordt een wereldreis: van 
Italië en Duitsland tot Marokko en Japan. Op de vlucht 
voor zichzelf, ouderdom en de liefde, komt hij dit 
alles juist tegen.

IRIS HANNEMA 
Reizen volgens Hannema: over reislust,  
ontwortelen en thuiskomen

Belevenissen van een reisjournaliste in onder andere 
Mexico, Japan, Afrika, Samoa, IJsland en de Filipijnen. 
Lees ook: Het bitterzoete paradijs: van een wereld- 
reizigster.

NICK HUNTER 
Waar de wind waait: een eigenzinnige reis door 
Europa

Beschrijving van vier voettochten op zoek naar vier 
streekwinden: de Helm in Engeland, de Bora in Kroa-
tië, de Mistral in Frankrijk en de Föhn in Zwitserland.

ANTOINE LAMON
1000 bochten en cumuluswolken

Op 24 januari 2017 viert Antoine Lamon zijn zestigste verjaar-
dag. Hij krijgt een heel speciaal cadeau: een motortocht van 
drie weken door Thailand met zijn zoon Arthur. Klein detail: 
hij heeft nog nooit op een motor gezeten. En hij reist bij voor-
keur in zijn hoofd. Maar Lamon heeft een rock-‘n-roll-hart. 
Hij neemt de (motor)handschoen op en geeft zichzelf een 
spoedcursus ‘Motorrijden voor Dummies’. Tot zijn zoon twee 
maanden voor de start zwaar ten val komt met zijn brommer 
in Maleisië. 

JAN LEYERS
Allah in Europa: het reisverslag van een ongelovige

Jan Leyers verkent de islam in Europa. Groeit er zoiets als een 
Europese versie van de islam? Is dat ook wat moslims zelf wil-
len? En valt het alom heersende wantrouwen jegens de islam 
te overwinnen? Op zoek naar antwoorden trekt Jan Leyers van 
Sarajevo naar Brussel. 

JANNAH LOONTJENS 
Als het over liefde gaat: literaire pelgrimage in Umbrië

De snikhete zomer van 2018. Jannah Loontjens vertrekt met 
haar geliefde Jamal naar Umbrië om daar in de voetsporen te 
treden van haar literaire heldin Frida Vogels. In 1968 wan-
delde Vogels met haar man van Perugia naar Spoleto. Vijftig 
jaar later blijkt het wandelpad van weleer echter goeddeels 
vervangen door asfalt. Jannah en Jamal worden gedwongen 
om hun eigen route te kiezen. 

Romans

Lezing De Ploter 29/09
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ROBERT MACFARLANE 
Benedenwereld: reizen in de diepe tijd

Benedenwereld is een epische verkenning van  
onderaardse ruimten in de mythologie, de literatuur, 
het geheugen en het fysieke landschap. Macfarlane 
duikt diep onder het aardoppervlak en onderzoekt de 
verstandhouding van de mens tot het donker, leven en 
dood onder de grond en alles wat zich daar nog meer 
afspeelt. 

PHILIPPE MAERTENS 
Muistroom

Gewezen missionaris Achille Verdoodt ontvangt een 
briefje van zijn broer Hector, die hij veertig jaar niet 
heeft gezien: ‘Kom langs, snel, nu het nog kan’. Hector 
is stervende en wil een laatste reis ondernemen met 
zijn broer door Portugal, waar Hector woont. Reisroute: 
van Fatima naar Compostella, met als tussenstop het 
kustplaatsje Nazaré.

ELISABETH MARAIN 
De laatste vlucht naar Havana: het verhaal van 
een vriendschap

Samen met haar vriendin, de bekende schrijfster  
Mireille Cottenjé, gaat de auteur in 2005 naar Cuba om 
te vieren dat Mireille genezen is van kanker. Ze genie-
ten van het land, de bevolking, zijn natuur en cultuur, 
maar toch blijkt het niet de reis te zijn die ze verwacht 
hadden. Mireilles gezondheid gaat zienderogen  
achteruit, maar zij doet alsof er niks aan de hand is. 

CEES NOOTEBOOM 
Japan

Gebundelde reisverhalen over het leven, de 
kunst, het landschap en de natuur in Japan door 
een auteur die gefascineerd is door Japan en 
reizen. Lees ook de andere reisverhalen van Cees 
Nooteboom.

BAS VAN OORT
Het wonder van Iowa: mijn eerste (en waar-
schijnlijk laatste) fietstocht door Amerika

Reisverslag van een fietstocht van Washington 
DC aan de oostkust naar Seattle aan de westkust, 
dwars door Amerika, inclusief enkele nationale 
parken.

STEPHAN ORTH
Couchsurfing in Rusland: hoe ik Poetin bijna 
ging begrijpen

Verslag door de Duitse journalist van zijn reis 
door Rusland, waarbij hij bij mensen thuis 
logeert en zo een goed beeld krijgt van de 
Russen zelf en hoe zij naar het Westen kijken. 
Lees ook: Couchsurfing in Iran: mijn reis achter 
verzegelde deuren.

Romans
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J.A. REDMERSKI 
Nu of nooit

De twintigjarige Camryn uit North Carolina heeft na 
veel verdriet en tegenslag genoeg van haar leven en 
besluit alles achter zich te laten en de Greyhound 
bus te pakken om de wereld, maar vooral zichzelf, 
te ontdekken. Onderweg ontmoet ze Andrew die ook 
heel wat narigheid met zich meedraagt. Hij is nu op 
weg naar zijn stervende vader. Ze raken bevriend en 
besluiten de reis samen voort te zetten. 

RORY STEWART
De Schotse Marsen

Verkenning van het grensland tussen Engeland en 
Schotland en reflecties op de landschappelijke, 
politieke en sociale omstandigheden van dit gebied, 
gecombineerd met een portret van de vader van de 
auteur.

SYLVAIN TESSON
Ongebaande paden: een voetreis dwars door 
Frankrijk

Drie jaar geleden kostte een zware val Sylvain  
Tesson bijna het leven. Hij beloofde zichzelf dwars 
door Frankrijk te gaan lopen als hij voldoende zou 
herstellen. In augustus 2015 begon hij in het uiterste 
zuidoosten van Frankrijk aan een wandeling die hem 
ver weg bracht van de bewoonde wereld en onze 
alomtegenwoordige technologie. 

JULES VERNE 
Reis om de wereld in 80 dagen

Het bekendste reisverhaal, vele malen bewerkt 
en verfilmd. De Engelsman Phileas Fogg gaat een 
weddenschap dat hij met moderne vervoermid-
delen (van het einde van de negentiende eeuw!) 
de wereld kan rondreizen in 80 dagen. Samen 
met zijn Franse bediende Passepartout vertrekt 
hij op dit avontuur.

TOM WAES
Reizen Waes Europa: straffe reisverhalen 
van Tom Waes

Tom Waes vertelt over zijn reizen voor het tele-
visieprogramma Waes Reizen en gunt een kijkje 
achter de schermen bij deze reeks. 

Lees ook: WAES, Tom; Reizen Waes 1 en 2.

Romans


