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Weggedoken achtêr ds kàntoorkolossen van de Jaarbeurs en het Utrechtse
Centraal Station ligt een van de merkwaaÍdigste winkelties van Nederland: reis-
boekenantiquariaat Bagage. Eigenaar Geert Bovenhuis:,lk reis vooral in en met
miin boeken. Dat is net zo goed reizen. Want reizen is ergens "zijn', niet het veri
zamelen van troÍeeën-'

Door Frank Flippo

Reiziger in boeken

kopen vaak een oude Baedeker.
Baedeker is een begrip, destijds
het slnonien voor reisgids. De
wereld is daarin zo goed beschre-

díe honderd procent is gespeciali
seerd in reisboeken.
Naast mij zi.jn er natuurlijk gere.
nommeerde mtiquariaten di.e een
landelijk bekende specialisatie
hebben in oude reisverhalen.
Gertjan Bestebreurtje bijvoor-
beeld; Boudewijn Brich komt daar
regelmatig snuÍfelen voor zijn TV-
programma oveÍ eilanden. Bij een
boekhandel als De Slegte vind je

ook weleens iets. Maar zoek je

een oude reisgids, oÍ iets op reis-
gebied dat nergens anders te vin-
den is, dan kom je al gauw bij mii
terecht.
Het is niet echt druk tijdens de
openingstijden, want de mukt
voor dit soort boeken blijÍt klein Geschiedenis
en mijn ruimte is beperkt, zoals je Zijn oude reisgidsen niet overbo-
ziet. Ik krijg wel allerlei soorten dige, gedateerde werkjesl
klmten. Verzmelaars, die leuke Ceert: 'Alles verandert voortdu-
boekjes zoeken voor op de plank. rend en dat is goed, want de
OÍ lie{hebbers vm kaarten en wereld moet zich aanpassen aan
atlassen. Ik lcijg hier ook de echte o de tijd. Een ziekenhuis dat verm-
boekgebruikers: schrijvers van I dert in een museum, oude stads-
verantwoorde reisgidsen. Die :' poorten die verdwiinen, het zii zo.
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Je hoeÍt van mij ook niet alles uit
het verleden te bewaren. Maar
ook in een vermderde wereld
behoudt een oude reisgids zijn

waarde. Een oude gids maakt die
veranderingen juist zichtba{. Met
zo'n gids reis je niet al.leen in de
Íysieke ruimte, mar ook il de
trld.
Ik heb hier een boek vm Mostrd.
Het heet Geschiedenis op Reis. Er
zijn de delen Wenen, Londen en
Ptijs. Verder is die Mostdd niet
gekomen. Hij heeÍt Baedeker in de
tiid geplaatst. Het historisch re!
zen spreekt mij zeer am. |e kut
zeggen: de lijnen vm dat gebouw
daar vind ik wel oÍ niet mooi.
Maar ik wi] ook weten wie de
bewoners zijn geweest, welke
bestemmingen het gebouw had.
Of het weleens een ketrtie in puin
heeÍt gelegen en toen weer is
opgebouwd.
Ik ben ook gek op oude atlassen
en lmdkaarten. De basis daanoor
legde ik met mijn jrenlange
redacteuschap vm de intematio-
nale naturistengids. Dafloor
moest ik in alle luden thuis
raken. Een andere, concrete am-
leiding om met reisboeken te
begimen was een lamtenbericht
over de nationale bibliotheek in
Frankrilk. Die zocht oude :

Michelingidsen. De bibliotheek
had ontdekt dat die gidsen zeer
adequaat de cultuu van een lmd
weergaven. De waarde vm de reis-
gids als document hadden zij
nooit onderkend en daa waen ze
vm geschrokken.
Vm Ïeverlee ging ik zelf ook oude
reisgidsen bewun Uiteildelijk is
daa deze winkel uitgerold. Een
utiqua km ook een wrudevol-
le collectie bijeenbrengen, hii
hoeÍt zich niet te beperken tot het
verkopen vm boeken tegen een zo'
hoog mogelijke prijs. Ik ontdek . ...

vaak bijzondere dilgen, bijvmr- -
beeld Bosatlassen uit Nederlmds
Indiè, die alleen daat zijn uitgeko-
men. OÍ drukken waa de auteur
nooit weet vm had omdat de uit-

hoor. Neem nu dit Normmdië-
boek uit de reeks vm Prestel, uit
de jaen zestig zeventig, tachtig.
Een boek, zoals een boek moet
zijn: goed in de hmd liggend
degelijk gebonden en een verleide.
lijke omslag. Prestel schetst de
ontwikkelilg vm Normmdië
onder meer am de hmd vm oude
en recente schilderiien. ln
Nederlmd totaal onbekend. Ten
ouechte. |uist een gids als deze
vermengt het heden én verleden
op een prachtige mmier. Wil ie
Normandië echt leren kemerl
dm is dit het aangewezen werk.
Het enige nadeel is dat hii alleen
is,uitgebracht il het Duits. Mffi
we hebben ook puike reisgidsen
vm Nederlmdse origine: vm Vm
Egeraat drie delen ltaliè uit de
jaen viiÍtig en zestig, m vm '

Scholte Griekenland in twee
delen.'
Geert is zelÍ de eerste om de
waade van reisboeken te relative-
ren: 'Ondmks alle mooie boeken
blijft voor mij de beste gids de
gids ter plaatse. Als ik ergem in
het buitenlmd ben, dm stap ik
een café bimen en ik vraag wat er
te doen i.s. Betere inlormatie
bestaat er niet. Ik hoef niet alle
dingen te weten, als ik de tarakte.
ristieke dingen mau weèt. En wil
te een streek uiterlijk kemen,
bekijk dan viiftig msi.chten. Dm
hoeÍ je geen Ioto's te verspillen.'

kast. lk {'ilde Biet teveeï iinan- r':
cieel risico lopen, du,s ik begon in
miin eiged huis. Waar we nu zit,
ten, stond woeger de pingrongta-
fel.l'
Zjn'Bagrgd huist in em schil-
derrchtig oveÍgeschotm straatie .

il de slagschaduwen van
Jarbews, HóIiday Inn en Uuecht
CS. Elk iar komen die onstuit-
bau dichterbii, stukje bij beetje
wordt het straatje verslonden.
Geere 'De HSI Schiphol-;
FrankÍurt komt hier dwàs door
deze taÍei te lopen. ih 2005 moet
die trein diden.'Ik denk niet dat
er dm nog plaats is voor em
tweedehmds boekwinkel.
Dmmst komt het Utrechtse
Citlproiect, met een wijk
Mmbattm. Een stad moet leven
en dat betekent vermdering. Dus
we moeteq hier over een 1nu jar

ven dát je met een Baedeker van
1900 nog prima kunt rondreizen
in 1997.'

Vleermuizen
Geert ging niet ovel één iacht ijs
biihet opzettpn vm'ziiu l"inkel:
'le vesrigheid Seef ie niet zome{

. op.. Man tege! miin vijÍtigste
wilde ik 'iet langer bueaucheÍ
ziin bij de GGD. Dmrgm in een
kuitoorbaan lëek me.ongezond.
Een kennis vm woeger was boek-
hmdelu geworden en die zag ik
helemaal opbloeièn; Toen wist ik
zeker, war ik eigentiik altijd d
vm had geclroomd. ViiÍtig iaar is.
een mooi omslagput.
Ik zei mijn bam op en begon
'Bagage'met de boeken die ik de

geverij ze sne] tuss.en twee oÍÍ+ le dnikftèhïïíi't1'ffËhïvff:!
Kostelijke boeken zitten erbij,



weg. Nou ia, dat noet dm maar.
AIs we vertrekkerl allen we
wamchiinliik in het Noorden.
gam wonen, niet ver vm
Groningen. Het mtiquariaat
bouw ik dau dm natuurlijk weer
op: een grote loó<ls, misschien
een winkel in de stad.
Miin muw is Utrechtse, maa
die wiltok grag nar mijn
geboortetreek, Nmrd-Drenthe.
Het fu een omgeYing met veel
groen. In het vmriau kan ik er
op mijn rug in het gras liggen.
Het huia mag heel klein zijn. Als
er mu genoeg gÍoen omheen
staat! Verder heb ik weinig eisen.
Wat heeÍt eea nens nu nofig?
Een taÍel en een stoel, een
behoorlijke badkmer.
Het klinkt als het ideaal vm een
natuulieÍhebber. Geert:'Ik ben
natwist, het w@rd zegt het al,
dai houd le vm de natuur. Det
betekent voor nif: ten volle
genietm vm wát er am nátuu
voorhmden is. Dat hoeft voor
mij geen aÍgesloten Íesewaat te
ziin, het mág ook een plukje
groen ziln net buiten de stad.
Liever zeÍs: stadsrmderl met
roestig prilleldraad en opgescho-
ten bemen, dat is toch eigenliik
het mooiste wat er bestaat. De
netuur die het wint vm de
beschaving die ziin plaats grijpt.
En de yerschillende fases clarin.
Het samenspel tussen mens en
naóu: veruildering of iuist een
weilmd dat vermdert in een
bloeiende lusthof. . ;

Wim Baas, een wiend van ons, . .

kocht in Wetbroek een weilmd
en die creêerde daar in een par
iaar tiid een hele sdmenvegeta-
tie. Wim-Iegde er vijvem am,

heretelde het veen en wierp grote
heuvels op vm puin clat hij hiei '
in de omgeving bij elkar scha- ,,
relde. In.de heuvels groef hii gm-
gen voor vleemuizen en mder
gediene.
Een stimenÍlora krijg je niet
zomaa. Elke plantengroei heift
een bepaalde periode nodig,voot
die zich kan vestigen. Deerom
liet Wim eêrst de brandnetels
maa groeien, zoa.ls je dat in een
venallen achtertuin ook hebt.
Later wmkeren mdere plmten,
en op den duu komt de gewens-
te Yegetatie. Dat vind ik het
mmie van de natuu: alles komt
altiid weer op zijn pooties
terecht.'

Bagage
tlet gekke is dat ik sÉds ik mti-
qua ben" niet mes m reizen
toekom. Crm tiid. Mer in miin
boekm km ik de hele wercld
bereizen, zonda de ontberingm
die bii reizen horen. |e hoeft
touwens niet oyenl gêweest te
ziin om ie een vooctelling te
kmnen makm vm.pakweg
Atlmta oÍ Hmoi. Fr gewest ziin'
om mv€r mË te kunen pmtm
is Yoor Éii onzin. Je moet
mtuuliik wel buiten de.gremn
vm je eigen dorp ziin tewe6t,
mtles kun je de wereld niet km-
nen Mar als ie her m der wat
hebt opgmoven, lukt ilet b6t'
T.eim betekent: ergens anden
ziin. Alleen al dmr ie te verplat-
sen kom ie in een.mder kiimat.
ïd is al hcl mden dan
Utrecht, rcals àutkmp heel

mders i! dm Teneuen. Ook al
zit er dezeÍde Blokker of Hema.

, Er wonen mdse mensen, ilé
volksgeest v.erschilt. En die ver-
dwiint niet snel. De ene plaats is
een havenstad, de oder een
rivieretad.
Overal zijn nmces, ook il
Nederlmd. |e hebt streektálen.
Ten noordmsten vm de stad
Grcningen wordt bijvmrbeeld

. eèn heel leliik s@rt Cronilgs
gesprcken. Mar Ime Màrina,
die komt uit Hmgeand, en die
km zo prachtig Grcnings praten,
dat klilkt mmier dm gewmn
Nederlmds.'
'En wat is nu een rcizigerl Dat is
iemmd die van huis geat om op
weg te ziin. Pmbeert zich in te
leven in het gebied tlat hii
bereist. Hij verplatst zich een
tijdje m daa hmrt mk gestelii-
ke bagagé bii, opdat je meer
mogeliikheid hebt rlat ahdere te
prcven. Wat de boer niet kent,
dat et-ie niet en dat geldt mk
vmr een reiziger. Maa als je er
eent over leest, ben je al een
heel eild verdq.
Mèetal ontbreekt le de moge-
liikheid ori langdwig in een 1md
te ziinr Toch zou het doêtvm
reizm eigenlijk moeten ziin: de
achtergrond vm de mms begrii-
pen in ziin lmilschap en cultuu.
Sommige mensen willen tim
clagen all:in nar Grm Cmri4
alleen een bruine huid overhou-
den vm hm reis. Het zou miin
mmier niet ziin.
Ik zou wmdelschcrien mtrek-
ken en vm huis gaa on bii
wiize vm sprekm nooit meer
terog te konen. Maar dat is te
ver gegrepm, ilat iis niet prak-
tisch. En het hangt ook aÍ vm de'
bestemming. Een.reiziger naar
Pakistan km niet zeggen laat ik
vanavond maa eem rechtsom de

. voordeu uitgan" Die heeft vooi-
' bêtèidir8 nodig. Màr die bereidi
- zich mderc voor dm iemand die

- neer hetreisbiurau om de hoek
r': lmpt elzéBÍ demii mau een

^-.reis 
je T[iks strald.'

:- Baedeker
Voorbereiden km je ie in Bagage
volop: 'Ik heb boeken vmaÍ
183Q het begin vm het plezier-
reizen. Plsieneizen is eigenlijk
gewoon: onbekomerd rondkij-
ken. Het was de 6id vm de eer-
ste commerciële reisgidsèn.
Rond 1830 kon ie met een
sioombmt dé Riin omhoogvaren.
Mmie oevere en oude steden
werden bereisbaar. Men wilde de
Lorelei wel eens zien.
Op clat nieuwe publiek sprmg de
Koblèuer boekhmdelar Kcl
Baedeker in. Baedeker had een
bekie ontdekt vm een zekere
Munay, een Engels reiziger. De
Engelsen waen de eente echte
reizigen. Dmr Mways boekie
oirtdekte Baedeker dat er een
mmier vm verplaatsen am het
opkonen was warcver mensen
inÍomatie wilden hebben- Dar
km ik mk vmr zorgm, dacht
Baedeku, eh gint op pad.
Hii stopte vel persoonlilke
obsenaties en pnktische rod-
gwingen in ziin este gidsm.
Biivmrbeel<L naar dit hotel mct
ie niet gaan, s51 tret stikt eÍ
vm devlooim. OÊ hiamct ie
niet 8eán eten, wmt daa werkt
eenvmlmdewsrd
Iater breidde Baedeks de
Riinreis stmono'pwants uit,
gerekend vmaÍ Koblenz, m ook
stmomaÍwants, naar Rotterdem.
Venolgens begon-ie met ándrc
delen vm Duitsland m Holland,
en m grcide Baedéker uit tot
eet instimut dat Èteeils de per-
smnlilke kmimàking met em
lmd hoog in hetvamdel schree{.
Op mgegwm mommt werd
ds1 mindgy, 1óà 5akte de fami-
lie Baedeker plats vmr m staÍ
deskundigen. De tmii werd

€
ob jectiever, onpenoonlijker
Maa de oude Baedeker bechreeÍ
ziin wereld uiimrintená. Zo uit-
mmten4 clat deBsdeken stan!
daardwerken ziin gebleven-
Mensen die nu naar JoÍdmiê
gam, pakken een Baedeker-
Palestina uit zeg mN L9l4-
Hetzelfde staat, in een recentere
gids, ma* die is orergechreven
uit Baedeker. Recente gidsen ziln
commerciêler en oppenlakkiga,
dat zijn niet meer zozeer echte
reisboekea.
Na de stoomboot kwam rond
1860 de tlei4 met een Emp€s
net. Via dat Det drongen toeris-
ten dmr in.rrlle irithoeken vm :

Eurcpa. Nog Íiimziger dmngen
ze dmr met de komst ym de
auto na 1900. Ronil.dieelÍde tiid

genoegen am te beleven. André
Gide was een van de eereten die
het strand ierheerlijkten. Hii
bachreef het gevoel van het
ad tussen ie tenen. Ook ging
men het biologisch heilzane
effect waarderen van zeewáter.
En van zomeschijn. Het is nog
nau kortgeleden: eind negen-
tiende eeuw, honderd jaar dus.
Zomebaden begon vmzichtig:
tien minuten en langer niet. In
een tentie in de tui4 dan kreeg
ie het getemperd. OÍ op het
stranil volledig gekleed in draag.
koetsjes. De 'cultuu' vm dagen
op het strand liggen bakken
lmpt na een eeuw weer terug: je
huid vercudert snel in de volle
zon. Een dag op het stÍmd bak-
ken is ook ifioot, je verschrcm-
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vemcheen iïe fieis en het Íiet-
stoerisme. Ik hèb.een partii
Duitse fietskaarten, uit 1910,
1920. Dat zijn hellingkaarteri.
Van iedere weg staat in kleuren
aangeleien hoe stsk de stiiging
is en hm lang. fa, dat RadÍabren
bestaat al lang. Een ketting en
twee wielen, meer heb ie niet
nodig. Zeker geen momtain-
bikes met {efuekleurde stmgen.
Dat zijn net draagbae telefoon-
speeltjes.'
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Gide
tlog leter kwm het strÀÍrdtc-
risme. Vreger vond mm nils
m het strmrl Kwarts, veldspat
m silicim. ilarvaltgm

pelt hoor. Als le niet eerder kan-
ker krijgt.
De sclrijver vm een gids oÍ reis-
boek moet ziin gebied grondig
kemen, vind ik. Hij moet zich
emee kumm vereeuelvigen.
Iemmd die een 1nr maandm
een dagboek bijhoudt en dsr
bovenop stukja uit reisgirlsen
reproduceert en dm eigenwiizig
doet of het ziin eigen wmrden
zijr5 dat hoeÍ ik niet. Als ik het
al heb en als ik het flut vind, dan
zal ik er weinig voor wagen. Een
godd reisverhaal daeÍentegen zel
ik hoger prijzen, zeker als het
boek niet overal te vinden is. Als
ik al reis, dm ben ik geen vma-
melaar vm indnkken of reistrG
feeër1 zoals veel toeÍisten-d@n.
Liever bén ik ergem mden.
Rustig de wereld op me latm
inwerken. Ik adviwr welms:
Ba niet àet alle qcmi6 me.
Ga em midilag op m muurtie
zitten, lat alle ovér ie hm
komen. Dm ena le het- Zoals
een blinde geniet van het lmd-
schap. Hii.velt dat hèt grcn is,
dat de zon schiint, dat er em
mderc atmosfeer heÍst. Zo km
ie ziende mk gmietm. Dàn kun
ie bii wiize vu sprekm ie ogen
sluiten.'


