
Voor de traditionele reisgids lijkt het einde
nabij. De reizende mens laat zich liever
leiden door l o c al s . En door het toeval.
tekst Ebele Wybenga
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p reis in Viet-
nam hoef ik
maar op het
scherm van
mijn
smartphone te
kijken om me
te oriënteren.
Spont aan
meldt de Goog-
le Now functie
de weersver-

wachting voor Ho Chi Minhstad, welke beziens-
waardigheden dichtbij zijn, hoe laat het thuis in
Nederland is, hoe laat m’n volgende vlucht ver-
trekt en hoe ver het rijden is naar het vliegveld.
Ik logeer in een hotel dat ik heb geboekt dankzij
goede beoordelingen op TripAdvisor. Bij thuis-
komst komt de L onely P lanet over Vietnam na-
genoeg in nieuwstaat uit m’n koffer.

Het is makkelijker dan ooit om te reizen zon-
der traditionele, papieren reisgids, zolang je wifi
hebt en een gps-signaal. Mobiel internet biedt
gratis up-to-date antwoorden op dezelfde prakti-
sche vragen waar je vroeger een Roug h  Guide,
Baedeker- of Capitool-gids voor opensloeg. Reis-
boekenuitgevers lijden hier flink onder. Begin vo-
rig jaar verkocht eigenaar BBC Worldwide de be-
roemde gidsen van Lonely Planet met een enorm
verlies aan een Amerikaanse investeerder.

Voor de papieren reisgids die alles wil zijn
voor iedereen, met bushaltes, topattracties en
wisselkoersen, is het einde wellicht nabij. Maar
de reizende mens wil nog steeds bijzondere er-
varingen opdoen die precies passen bij zijn
smaak. Allerlei ongewone gidsen, als app, op
papier en in levenden lijve, bieden hiervoor hun
diensten aan.

1. L okale gids
Is er een betere gids dan een inwoner van een
stad of land? De internetdienst My Plus One kop-

pelt je aan een local die je op je plaats van be-
stemming meeneemt in het échte leven. Op een
online formulier vul je in wat je graag zou wil-
len. Naar de markt, naar galeries, of gewoon iets
drinken in een café? Wil je een uurtje kletsen
voor 20 euro? Of toch een paar uur samen op
stap om de stad te leren kennen? In dat geval
ben je 40 tot 70 euro kwijt. Bij deze ‘AirBnB voor
ac tiviteiten’ kun je overigens ook betalen met
een cadeautje of een wederdienst. My Plus One
is actief in Berlijn, Barcelona, Londen, Parijs en
Amsterdam (zie p. 8)

In de Verenigde Staten biedt de website Side-
tour bijzondere groepsactiviteiten, georgani-
seerd door stadsbewoners. Wil je zelf worst ma-
ken bij een slager in Seattle? Een wandeling ma-
ken langs de bruggen van Chicago met een ge-
pensioneerde ingenieur? Of toch liever met een
lokale graffitikunstenaar een piece zetten op een
muur in Philadelphia?

Omdat eten misschien wel de snelste weg is
naar het hart van een onbekende cultuur zijn in
de hele wereld foodsherpa’s in opkomst: locals
die met jou eten zoals zij gewend zijn en hun fa-
voriete culinaire adressen prijsgeven, tegen een
passende vergoeding (zie p. 10).

2. A udiotour
Als je liever in je eentje op stap wilt, maar met
de kennis van een insider, dan is de in Neder-
land ontwikkelde app Tales & Tours een uit-
komst. Het is een verzameling van bijzondere
(audio)tours afkomstig van uitgevers uit de hele
wereld, de ene keer gratis, de andere keer te
downloaden voor een klein bedrag. Je kunt bij-
voorbeeld de beste koffietenten van San Fran-
cisco verkennen. Door thuis de app alvast te in-
stalleren, kun je ook het onbekende in je eigen
omgeving ontdekken. Een aanrader is Ecoutez
Chassé, een uiterst originele audiotour in het
Nederlands door Amsterdam-West, met de
stemmen van bewoners.

Filmmaker Lorcan Finnegan fotografeert zijn
stadsgenoten inDublin met zijn iPhone De hele
serie is te zien op instagram com/lorcanfinnegan

Door thuis de app alvast te
installeren, kun je ook het
onbekende in je eigen
omgeving ontdekken
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3. Curated travel
De dikke papieren reisgids voor de gemiddelde
smaak mag dan op z’n retour zijn, dunne vari-
anten voor een publiek van connaisseurs doen
het beter dan ooit. Dit zijn nogal normatieve gid-
sen die simpelweg de keuzes al voor je hebben
gemaakt .

Neem de Wallpaper* City Guides. Deze boek-
jes, die niet veel groter zijn dan een paspoort,
leiden je naar artistiek en architectonisch ver-
antwoorde plekken, louter bevolkt door mede-
kosmopolieten. Op de foto’s staan lege interi-
eurs en spiegelende façades, geen mensen.

Ook de gidsen van reisaanbieder 38HOURS
in beheersen de kunst van het weglaten. In de

Parijs-editie kun je vergeefs zoeken naar het
Louvre. Wel vind je allerlei underground adres-
jes voor de veeleisende jonge bohémien die al-
les al gezien denkt te hebben. Op hun website
kun je citytrips van 38 uur boeken, precies zo-
als ze in hun gidsen staan. Je hoeft zo zelf niets
meer uit te zoeken. Curated travel noemen ze
dat .

Voor de zakenreiziger ten slotte zijn er de mi-
nistadsgidsen van het tijdschrift Monocle : een
adressenlijst van één A4’tje op pdf-formaat met
een ultrakorte toelichting zoals: verloren bagage
– waar koop je overhemden, alleen dineren,
hardlooproutes en ‘iets voor iemand van wie je
h ou d t ’.

4. Verdwaalroutes
Gaan die zorgvuldig geselecteerde, gepersonali-
seerde en door kenners goedgekeurde ervarin-
gen op den duur niet vervelen? De onmiddellij-
ke en oeverloze beschikbaarheid van informatie
en advies bedreigt misschien wel het spannend-
ste aspect van reizen: het toeval. The Flaneur
Society maakt zich hier ernstig zorgen over. De-
ze ludieke organisatie, opgericht om het dwalen
zonder bestemming te bevorderen, biedt op
haar website een handboek aan dat je helpt om
te verdwalen. Hierin staan ‘routebe schr ijvin-
ge n’ die garanderen dat je uitkomt op een plek
waar je nog nooit bent geweest. (Zoals: Kies een
straat die je interessant lijkt, volg die drie blok-

ken, volg dan de richting van de eerste fietser
die langskomt). Met de navigatie-app Serendipi-
tor kun je op je smartphone een omweg plan-
nen naar je bestemming of simpelweg een route
naar een willekeurige plek.

myplusone net
sidetourcom
talesandtours com
38hrs com
monocle com/25-25
flaneursocietyorg
serendipitor net
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