
Themalijst 

Ontdekkingsreizen en expedities 
 

 

 
 
de 'Belgica' van Adrien de Gerlache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Themalijst: Ontdekkingsreizen Openbare bibliotheek Kortrijk augustus 2015  p. 2 
 

Informatieve jeugdboeken 
Het beste boek over ontdekkingsreizigers (Philip Wilkinson, 2002) 
In zes hoofdstukken informeert het boek over de zware uitdaging die 
ontdekkingsreizen zijn, over de vroegste ontdekkingsreizigers (o.m. Chinezen, 
Vikingen en islamitische reizigers), over de zoektocht naar handelsroutes (de 
Zijderoute), over het ronden van de Kaap de Goede Hoop (met de ontdekking van 
West-Indië en de doortocht door het ijzige noorden), over nieuwe werelddelen 
(Amerika, Afrika, Australië, de uiteinden der aarde), over de relatie tussen 

ontdekkingsreizen en wetenschap (met o.m. de expedities naar de toppen van de wereld en naar de 
diepten van de oceaan). Een zevende hoofdstuk geeft informatie over kaarten en het samenstellen 
daarvan, en biedt nog een tijdschaal, een woordenlijst en een register. 
 

Atlas van ontdekkingsreizen (Simon Adams, 2008) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
Atlas van de ontdekkingsreizen schetst een beeld van de veranderingen in de 
wereldgeschiedenis tussen 1450 en 1800. Het boek opent met een grote en 
duidelijke overzichtskaart met tekeningen van de belangrijkste gebeurtenissen in 
elk werelddeel. Daarna volgt uitleg over de gebruikte symbolen, en op tijdsbalken 
zijn alle belangrijke data op het vlak van ontdekkingsreizen te zien. Vervolgens 

wordt beknopt en boeiend geïnformeerd over de toestand voor 1450, en krijg je informatie over de 
eerste ontdekkingsreizigers met de routes die ze ontdekten. Dit alles wordt verduidelijkt op 
overzichtelijke kaarten en aangevuld met een tijdbalk van de periode tussen 1450 en 1600. 
 

De ontdekkingsreizen;: de wereld van de ontdekkingsreizigers zoals je 
die nooit eerder zag (Charlie Watson, 2005) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
De ondertitel van dit informatieve jeugdboek over ontdekkingsreizen 
belooft zeer veel: “De wereld van de ontdekkingsreizigers zoals je die 
nooit eerder zag”. Wat volgt, stemt echter niet met deze aankondiging 
overeen. Dit boek wijkt weliswaar door zijn oblong formaat af van de 

standaard, maar de presentatie van de stof is verder stereotiep voor dit soort educatieve 
platenboeken: een onderwerp per bladzijde, hoofdtekst, kadertekst, onderschriften bij de illustraties 
in kleur. Foto’s, maar ook veel tekeningen. 
 

De ongelooflijkste ontdekkingsreizen ter wereld en ver daarbuiten (Peter Chrisp, 
2010) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
Het boek oogt mooi, en spreekt dadelijk aan. Het staat boordevol kleine en grote, 
vrolijke tekeningen. De inhoudstafel laat een klassieke, chronologische opbouw 
vermoeden. Toch is dit meer een vernieuwend kijk- dan een leesboek. Bij elke 
lectuur kan je immers iets nieuws in de illustraties ontdekken. Elke dubbele 

bladzijde behandelt één subthema, dat uitgewerkt wordt met heel veel tekeningen, en kleine stukjes 
tekst. 

Op expeditie: op reis met de dapperste ontdekkingsreizigers aller tijden (Deborah 
Kespert, 2013) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
Op aarde bestaat eigenlijk geen onontdekte plek meer. De mens is werkelijk overal 
al ooit geweest en steeds was er één iemand die als eerste een zee overvoer, een 
woestijn doorstak of een bergtop bedwong. Over die pioniers gaat Op expeditie!: op 
reis met de dapperste ontdekkingsreizigers aller tijden.  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philip-Wilkinson/Het-beste-boek-over-ontdekkingsreizigers/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2483190&cs=resultlist&rctx=AW3NMW4CMRCFYU9QglaWEEQ5AFJq5EsgrmF58WwY7B2H8cBKqVJSbpkWiWPkcNme6DW@vuaBMTMwTR$IYWbeC2vElIg@qiB9IT8K2IZ8l8CRJ76ETDEo7jMha9UpbRdyxRX5SnkysOoj9bBS36MeSoQn87sdp73ed@A2vthxvfxZX$334p97OxCXFuaCHdzASSnqMp3OFF1LLaO6AatuLjkEjijImzZUfEQJvD9EKZ$xDOxSERU6puZcUcwzZ@gD
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Simon-Adams/Atlas-van-ontdekkingsreizen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7172393&cs=resultlist&rctx=AW3NMW4CMRBAUQ8oQSs3AaVLg4SUItLK3Mjy4tkw2DuG8cBKOUFKyigdN8ixOEUUetJ9veaDMVMwzRCIYWpWhTViSsTvVZA$kO8FbEO$T$DIE59CphgUN5mQteotbR9yxTn5SvlmYNVHGmCufkDdlggT8@t6XV@Xi$83eD4@2vPy6Wv5aX9e@tnbkbh0MBPs4QJOSlGX6XCk6DrqGNWNWLU95RA4oiC3Xah4jxJ4s41S9rGM7FIRFdql5lhRzANn$AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlie-Watson/De-ontdekkingsreizen-de-wereld-van-de/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2994015&cs=resultlist&rctx=AW3NwWoCMRCA4YzSyhIKtfgAgtBDYYlvFLJmVsdkJ$1kdKEPUHr06NU361H6FPVubz@f5QdjpmCaIRDD1KwKa8SUiLdVkD6R7wVsQ75P4MgTH0OmGBQ3mZC16i1tH3LFOflK$WZg1UcaYK5$QN2VCBPz$3pdX9cvX2$wOD3a0@L5vPy2P0@@7O1IXDqYCfZwASelqMv0caDoOuoY1Y1YtT3mEDiiILddqHiPEnizi1LeYxnZpSIqtE@NoaKYB87wBw==
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In het eerste hoofdstuk staan in chronologische volgorde de grootste ontdekkingsreizigers en hun 
ontdekkingen kort beschreven. Twintig van hen — onder andere Christoffel Columbus, Vasco da 
Gama, David Livingstone en James Cook — zijn vervolgens tot een hoofdstuk uitgewerkt in de zes 
themadelen: 'Pool', 'Oceaan', 'Land', 'Woestijn', 'Lucht' en 'Nieuwe grenzen'. Onder deze laatste 
categorie vallen de ruimtereizen van Joeri Gagarin en Neil Armstrong, maar ook die van 
diepzeeduiker Jacques-Yves Cousteau. 
 

      

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
 

Ontdekkingsreizen (Rupert O. Matthews, 1992) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
Een boek over ontdekkingsreizen op, in en buiten de aarde. In 26 hoofdstukken 
wordt de geschiedenis van de ontdekkings- en onderzoekingsdrang van de 
mensheid beschreven. Vanaf de eerste ontdekkingsreizigers (de Feniciërs) t/m de 
Amerikaanse en Russische ruimtereizigers wordt e.e.a. summier, maar op 
functionele wijze beschreven. Elk hoofdstuk, vaak een dubbele pagina, bevat veel 

kleurrijke foto's, illustraties of kaartjes, die met het thema te maken hebben. Eigenlijk is het een 
fotoalbum met hier en daar wat relevante informatie. 
 

Marco Polo: over land naar Middeleeuws China (Clint Twist, 1994) 

Jeugdinfo (turkoois): Geschiedenis Ontdekkingsreizen-Expedities 
 
De tocht die  arco  olo over land naar  hina maakte      -     , bracht in het 
 uro a van toen grote verbazing. De tocht wordt ge laatst in de historische conte t. 
 et feit dat  ene e  , de geboorteplaats van Marco Polo, een zeemogendheid was, is 
aanleiding om de verschillende schepen uit die tijd duidelijk te beschrijven. Er wordt 

informatie gegeven over hetgeen Marco Polo onderweg tegenkwam: landstreken, 
bezienswaardigheden en mensen; maar er wordt ook gewezen op zaken waarover hij niets 
vertelt (buskruit, boekdrukkunst). Aan de Oosterse (= Chinese/Mongoolse) beschaving wordt 
een apart hoofdstuk gewijd. De tekst beperkt zich tot de hoofdzaken. De vele goede 
kleurenfoto's documenteren het boek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Cooke/Australie-en-het-Grote-Oceaangebied/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9125866&cs=resultlist&rctx=AW3QsUoDQRDG8R2DwnEQCGh@xBRJkdtesfMJfIFlLzsx4$7N6s7cHfgUqdMJPqjXWWj38Ws$$IMxCzBV74nNwjwJFkJ5WD9jk1kDxkj82oyem7Zt14@@crN9QYyyg7oid4xgyRGPPlHwiodEyCo6z@rok$CKnFCaDWp1gXpYqetRTznAlfneXOzFLs9buD3fgLn@PZOC9IlcT8S5g7uCMiRNJApfYEvOahN9DBRsRx2j2glF92PyngMW5H3nBf9i8Xw4hZLfQ57Yxly00FushjmDueYEPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Cooke/Zuid-Amerika/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9125867&cs=resultlist&rctx=AW3QsUoDQRDG8R2DwnEQCGh@xBRJkdtesfMJfIFlLzsx4$7N6s7cHfgUqdMJPqjXWWj38Ws$$IMxCzBV74nNwjwJFkJ5WD9jk1kDxkj82oyem7Zt14@@crN9QYyyg7oid4xgyRGPPlHwiodEyCo6z@rok$CKnFCaDWp1gXpYqetRTznAlfneXOzFLs9buD3fgLn@PZOC9IlcT8S5g7uCMiRNJApfYEvOahN9DBRsRx2j2glF92PyngMW5H3nBf9i8Xw4hZLfQ57Yxly00FushjmDueYEPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Cooke/De-Noordpool-en-de-Zuidpool/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9219038&cs=resultlist&rctx=AW3QsUoDQRDG8R2DwnEQCGh@xBRJkdtesfMJfIFlLzsx4$7N6s7cHfgUqdMJPqjXWWj38Ws$$IMxCzBV74nNwjwJFkJ5WD9jk1kDxkj82oyem7Zt14@@crN9QYyyg7oid4xgyRGPPlHwiodEyCo6z@rok$CKnFCaDWp1gXpYqetRTznAlfneXOzFLs9buD3fgLn@PZOC9IlcT8S5g7uCMiRNJApfYEvOahN9DBRsRx2j2glF92PyngMW5H3nBf9i8Xw4hZLfQ57Yxly00FushjmDueYEPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Cooke/Afrika/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9219039&cs=resultlist&rctx=AW3QsUoDQRDG8R2DwnEQCGh@xBRJkdtesfMJfIFlLzsx4$7N6s7cHfgUqdMJPqjXWWj38Ws$$IMxCzBV74nNwjwJFkJ5WD9jk1kDxkj82oyem7Zt14@@crN9QYyyg7oid4xgyRGPPlHwiodEyCo6z@rok$CKnFCaDWp1gXpYqetRTznAlfneXOzFLs9buD3fgLn@PZOC9IlcT8S5g7uCMiRNJApfYEvOahN9DBRsRx2j2glF92PyngMW5H3nBf9i8Xw4hZLfQ57Yxly00FushjmDueYEPw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Tim-Cooke/Noord-Amerika/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9219040&cs=resultlist&rctx=AW3QsUoDQRDG8R2DwnEQCGh@xBRJkdtesfMJfIFlLzsx4$7N6s7cHfgUqdMJPqjXWWj38Ws$$IMxCzBV74nNwjwJFkJ5WD9jk1kDxkj82oyem7Zt14@@crN9QYyyg7oid4xgyRGPPlHwiodEyCo6z@rok$CKnFCaDWp1gXpYqetRTznAlfneXOzFLs9buD3fgLn@PZOC9IlcT8S5g7uCMiRNJApfYEvOahN9DBRsRx2j2glF92PyngMW5H3nBf9i8Xw4hZLfQ57Yxly00FushjmDueYEPw==
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Jeugdromans 

Jeugdboeken 6+ (blauw) 

 
Olivier en de dwaaleilanden (Philip Reev, 2013) 
Oliviers ouders zijn ontdekkingsreizigers en verdwijnen tijdens hun onderzoek naar 
Dwaaleilanden: eilanden die zich verplaatsen naar de Diepzinnige Ondiepte. De 10-
jarige Olivier onderneemt een avontuurlijke reis op zoek naar zijn ouders. De vraag 
of dat lukt, roept spanning op. 
 
 

 
Het verborgen bos (Kurt Geeraaerts, 23005) 
Hendrik Frutselpluffer is ontdekkingsreiziger, al heeft hij nog nooit iets ontdekt. Op 
vakantie bij zijn broer op de buiten ontmoet hij vier bijzondere dieren: een mug, een 
vleermuis, een kip en een haan. Ze kunnen praten. Om te ontdekken hoe dat komt, 
ondernemen ze met Hendrik een wonderbare reis naar het verborgen bos waar de 
oude heks Wratina nog zou leven. Ze zoeken de open plek waar de vier oudste dieren 
verhalen vertellen en ontmoeten uiteindelijk de oude, witte wolf Rampulla. Die geeft 

Hendrik een boodschap mee omdat hij nog een van de mensen is met een geweten. Zijn visie op de 
orde in het bos is op zijn zachtst wel bevreemdend. 
 

Jeugdboeken 9+ (geel) 

Ontdekkingsreizen (Arend van dam, 2011) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) DA 
In de bioscoop krijg je voor de film begint trailers te zien, van een film die nog 
moet uitkomen. Zo zou je ook Ontdekkingsreizen kunnen zien, als een soort 
trailer voor de grote, complexe verhalen over ontdekkingsreizen. Het is dan 
ook heel goed denkbaar dat de korte verhaaltjes in dit boek nieuwsgierig 
maken naar de uitgebreide geschiedenissen over die avontuurlijke 

ondernemingen. Want over het algemeen vertellen ze over expedities die ondernomen werden op 
instigatie van vorsten of handelsmaatschappijen, en daarmee bewegen ze zich op tot dan toe 
onbekend terrein. In alle verhalen is dan ook, als je het vriendelijk wilt zeggen, de handelsgeest een 
belangrijke drijfveer. 
 

Naar de bronnen van de Nijl (Guy Didelez, 2001)Waar ontspringt de Nijl? Deze vraag 
heeft tal van wetenschappers en ontdekkingsreizigers beziggehouden. Dat is ook niet 
verwonderlijk. De Nijl is niet alleen de langste rivier van Afrika, maar ook één van de 
merkwaardigste van de wereld. Immers, elk jaar stijgt het water, zodat de stroom 
buiten zijn oevers treedt. Waar kwam dat water vandaan? Het was niet eenvoudig 
om dit mysterie op te lossen. De Nijl splitst zich op en de ontdekkingsreizigers 
moesten dus op zoek naar meerdere bronnen.  

 
Het goud van Timboektoe (Guy Didelez, 2003) 
Timboektoe, de 'gouden stad van het negerland' Mali (een land in Afrika), heeft door 
de eeuwen heen een geheimzinnige aantrekkingskracht gehad. De schrijver doet 
verslag van de tochten die ontdekkingsreizigers van de 14e tot de 20e eeuw maakten, 
op zoek naar goud of roem. Het begin is zeker niet spannend, maar de lezer komt 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Guy-Didelez/Het-goud-van-Timboektoe/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2636501&cs=resultlist&rctx=AWXIMU4DMRBAUU8WhFbbJBJ0FEjQRj6S5c3MksHecRhPsih9JCqUK9BzDFoOwEWo2T7SL74eONeAa8fIAo17LGJIKbE8VyU$klwKdC2HIYHnwHKImTEabTKTWLV5uyHmSisOlfNs0FlAHmFlYSTbFoSF$@tpPn4Xc8vv0xXcft2354fl$ekd3B297QjZmGo3sZQebpQG$ASvpZjP@Lpn9D33QuYnqrY$5BgFSUnWfax0iRpls0UtOyyT$FTUlF9Su6$k7loy@AM=
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meer te weten over deze minder bekende geschiedenis vol wreedheden, ongenadige zon, gevaren en 
ontberingen. Dit goed gedocumenteerde verhaal, verdeeld over kleine hoofdstukken, is voorzien van 
twee kaarten en een tijdwijzer. 
 

De overwintering op Nova Zembla (Lieneke Dijkzeul, 2011) 
De overwintering op Nova Zembla is het waargebeurde verhaal over de tocht die 
Willem Barents maakt in  5  .  oor de derde keer  robeert de Nederlander ‘om de 
Noord’ een alternatieve doorvaart naar  hina te vinden.  aar de tocht verloo t 
rampzalig: zijn schip komt vast te zitten in het ijs en de bemanning moet de winter 
doorbrengen op Nova Zembla.  
Lieneke Dijkzeul bewerkte het dagboek van bemanningslid Gerrit de Veer tot een 

spannende historische roman. 
 

De barre tocht (Frank Herzen, 2002) 
De barre tocht vertelt het verhaal van de ontdekkingsreiziger Henry Hudson, die in 
1609 probeert om een noordoostelijke doorgang naar China te vinden. De half-
Engelse, half-Hollandse bemanning én de 14-jarige zoon van Hudson, John, geraken 
niet door de enorme ijsmassa en besluiten daarom de oostkust van Amerika te 
verkennen. We volgen het harde leven van de mannen aan boord: ontberingen bij 
storm en ijs, de ruzies en het argwaan tussen de bemanningsleden, het vaak 

erbarmelijke voedsel, de strijd met de indianen enz. 
 

Bart en de legende van Run (Odo Hirsch, 2002) 
Bart, Jacques en Gozo, drie ontdekkingsreizigers, staan aan de rand van een groot en 
bijna ondoordringbaar woud. In het bos ontdekken ze de verborgen stad Run, waar 
onder meer Wouter Tukker, een oude bekende van hen van wie men dacht dat hij 
dood was, woont. Als de drie reizigers na enkele weken weer naar de bewoonde 
wereld terug willen, probeert Wouter hen hiervan te weerhouden, omdat hij bang is 
dat als Run bekend wordt er goudzoekers zullen komen en het gedaan is met de rust. 

 
Tjibbe Tjabbes’ wereldreis (Harm De Jonge, 2009) 
De twee geleerden werken in opdracht van een rijk Amsterdams koopmansduo, 
dat ervan overtuigd is dat een nieuwe zondvloed de aarde zal overspoelen en de 
dieren wil redden van de ondergang. Terwijl sommige dieren, zoals de 
kraagpaddo's, de reizigers goedgezind zijn, bemoeilijken anderen de reis echter. 
Zo boren de zeilsnijders de zeilen aan flarden en brengt de blauwe waterstier 
uiteindelijk de ondergang van het schip teweeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Herzen/De-barre-tocht/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2486722&cs=resultlist&rctx=AWXIMU4DMRBAUU8WhFbbJBJ0FEjQRj6S5c3MksHecRhPsih9JCqUK9BzDFoOwEWo2T7SL74eONeAa8fIAo17LGJIKbE8VyU$klwKdC2HIYHnwHKImTEabTKTWLV5uyHmSisOlfNs0FlAHmFlYSTbFoSF$@tpPn4Xc8vv0xXcft2354fl$ekd3B297QjZmGo3sZQebpQG$ASvpZjP@Lpn9D33QuYnqrY$5BgFSUnWfax0iRpls0UtOyyT$FTUlF9Su6$k7loy@AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Odo-Hirsch/Bart-en-de-legende-van-Run/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2502435&cs=resultlist&rctx=AWXIMU4DMRBAUU8WhFbbJBJ0FEjQRj6S5c3MksHecRhPsihVlBPkCvRchI6KisOwfaRffD1wrgHXjpEFGvdcxJBSYnmtSnwkuRboWg5DAs$B5RAzYzTaZCaxavN2Q8yVVhwq59mgs4A8wsrCSLYtCAv3892cfxdzy7@TDdx@PbaXp$Xl5QTugT52hGxMtZtYSg93SgN8gtdSzGd$3zP6nnsh8xNVWx9yjIKkJOs$VrpGjbLZopYdlkl8KmrKb6ndV1J3Kxn$AQ==
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Jeugdboeken 12+ (groen) 

Een eiland zoeken (Johan Ballegeer, 1991)   Magazijn jeugd JM 4020 
Columbus' reis van 1492, het drukken van zijn verslag door zijn vriend Dirk Martens uit 
Aalst in 1493 en de verhalen van hun kennismaking (1471) en vriendschap (1477) 
vormen de stof voor dit verhaal. Het wordt in alternerende hoofdstukken verteld, 
waarbij Martens' dochter Barbara en Columbus' zoon Diego een belangrijke rol spelen. 
Een vloed van namen en begrippen, die lang niet allemaal verklaard worden, wordt 
over de lezer uitgestort. Het voornaamste doel van de reis zou het zoeken naar een 

veilig oord voor de in Spanje vervolgde joden zijn.  
 

Duivelstocht (Marleen Nelen, 2007 
In haar debuut Duivelstocht vertelt ze over de reis van de Portugese 
ontdekkingsreiziger Magalhaes (Magellaan) die om diverse redenen zijn diensten aan 
Karel V van Spanje aanbood. Hij vertrok in 1519 met vijf schepen vanuit het Spaanse 
Sanlucar om een nieuwe zeeroute naar de Molukken te zoeken. 
 
 

Marco Polo (R.H. Schoemans, 2000) Magazijn Jeugd JM 385  JM 3737 
Het bekende levensverhaal van Marco Polo wordt in dit boek gebracht als een 
prozaverhaal met tussendoor in een kleiner lettertype stukjes informatieve tekst, 
bijvoorbeeld over zijde, papiergeld, e.d. De hoofdfiguren zijn Marco Polo en de gids 
Likdoorn. Het verhaal gaat grofweg door de belevenissen van Marco Polo heen vanaf 
het vertrek uit Venetië, het (gedwongen) verblijf in China tot zijn terugkeer als 
miljonair. Het geheel is onderhoudend geschreven. De populaire schrijfstijl maakt 

het geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. 
 

Vikings ontdekken Amerika (R.H. Schoemans, 1997)  magazijn JM 395 
Duizend jaar geleden bevoeren de  ikingen de wereldzeee  n. Naast woeste veroveraars 
waren ze handelaren en boeren die nieuw land koloniseerden o.a. het huidige IJsland, 
Groenland en Newfoundland, dat ze Vinland noemden, het land van de rijke 
schapenweiden. Ze werden er verdreven door de oorspronkelijke bewoners (Indianen) 
die ze aanduidden als Skraelingar (lelijkerds). De wees Olaf gaat naar Vinland met 
Thorfinn en zijn volgelingen. Als volwassen man vertelt hij Vlaamse zeelui wat hij 

meegemaakt heef. 
 

De wondere reis van de Beagle (R.H. Schoemans, 1997) Buurtbibliotheken 
De 12-jarige Alice ontmoet de oude natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) 
op straat. Haar oom Leonard voer in zijn jongere jaren als zeeman mee op de 'Beagle', 
het schip waarmee Darwin van 1831 tot 1836 een reis om de wereld maakte. Tijdens 
die reis deed Darwin de waarnemingen die leidden tot zijn befaamde evolutietheorie. 
 
 
De komst van Guattaral (Els Launspach, 2006) 
De geschiedenis van Sir Walter Raleigh vormt de achtergrond van de lijvige trilogie Het 
heeft Els Launspach niet ontbroken aan verbeeldingskracht, research, kennis en 
inlevingsvermogen om haar trilogie te schrijven. Zonder een moreel oordeel te vellen 
slaagt ze erin de gevoelswereld van zowel de 'bange blanken' als van de 'barbaarse 
indianen' te verduidelijken en te nuanceren. De boeken staan vol beschrijvingen met 

een scherp oog voor detail. 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/R-H-Schoemans/Vikings-ontdekken-Amerika/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1748042&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/R-H-Schoemans/De-wondere-reis-van-de-beagle/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1601598&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Els-Launspach/De-komst-van-Guattaral/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3028778&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://users.telenet.be/michel.vanhalme/jeugd0019.htm&ei=J0-VVcrNAaup7AbUvpe4Aw&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHJFzgWs0kNhkt4KC67qNLMtQ5XUg&ust=1435934871741076
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De verloren vloot (Frank Herzen, 2000)    Buurtbibliotheken 
In het jaar 1598 verlaten vijf schepen, met aan boord 507 zeelui, de Hellevoetsluis 
richting Indië. De tocht wordt getekend door ontbering en ongeluk. Lange periodes 
van windstilte maken dat de voedselvoorraad snel slinkt en dat veroorzaakt 
scheurbuik onder de bemanning. De schepen proberen via de straat van Magelhaes 
Indië te bereiken, maar komen daar door de weersomstandigheden vast te zitten. 
Slechts 36 bemanningsleden keren van de reis terug. De lezer volgt het relaas van 

deze ongelukkige reis door de ogen van Lieve, een scheepsjongen op het schip Het Geloof. Het harde 
leven op de schepen, de ijzeren discipline, de gelatenheid en bij momenten weerspannigheid van de 
bemanning worden verteld vanuit het perspectief van een weeskind. 
 

De droom van de farao (Herman Van Campenhout, 2007) 
Niet de farao uit Genesis maar farao Necho II heeft in deze roman een droom. Hij zet 
de jonge ambtenaar Smenkes aan het hoofd van een expeditie die rond Afrika zal 
varen om na te gaan wat het werelddeel te bieden heeft en welke oceaan zijn water 
afstaat aan de Nijl. Smenkes beseft dat hij zijn bemanning regelrecht naar de 
onderwereld leidt, maar kan het bevel van de farao niet weigeren. Op de eindeloos 
aanslepende reis rond het continent blijkt dat Afrika veel groter is dan de Egyptische 

geleerden gedacht hadden 
 

Bevroren tijd (Lieneke Dijkzeul, 1998)  magazijn JM 196 
Gerrit de Veer tekende zo'n 400 jaar geleden het relaas op van de pogingen van 
Barents en Van Heemskerck om langs de noordelijke route een doorgang te vinden 
naar Indië. Lieneke Dijkzeul doet zijn werk, vertellen over de fameuze overwintering 
op Nova Zembla, nog eens over, in voor kinderen van nu begrijpelijk Nederlands. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Herzen/De-verloren-vloot/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2171688&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Herman-Van-Campenhout/De-droom-van-de-farao/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3160765&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lieneke-Dijkzeul/Bevroren-tijd/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1847899&cs=resultlist&rctx=AWXIMU7DQBBA0Z0YhCw3iQQdBRK00R5ptc6MybDr2TA7iVEOEfkK9ByHlo5jUOA$0i$$HjjXgGvHyAKNey5iSCmxvFYlPpNcC3QthyGB58ByipkxGu0yk1i1Zbsh5kobDpXzYtBZQB5hY2Ek2xeElfv9bv5$Vkvr$XID91$P7fy0nl9mcA@0cSBkY6rdxFJ6uFMa4BO8lmI$8@uR0ffcC5mfqNr2lGMUJCXZ9rHSNWqU3R61HLBM4lNRU35L7bGSulvJ8A8=
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Voor volwassenen 
 
We beginnen onze ontdekkingsreis door de boekenwereld met twee relatief onbekende Belgen en 
een ontdekkingsreiziger die geen Belg is maar wel in het collectieve geheugen zit. 
 

De Belgen en halve Belgen 

Alexandra David-Néel, geboren als Louise Eugénie Alexandrine Marie David 
(Saint-Mandé (Val-de-Marne), 24 oktober 1868 – Digne-les-Bains (Alpes-de-
Haute-Provence), 8 september 1969) was een Belgisch ontdekkingsreiziger, 
boeddhist, feminist en schrijfster. Ze werd geboren in Frankrijk uit Belgische 
ouders, afkomstig van Oostende en groeide grotendeels in België op. 
Ze geniet bekendheid door haar bezoek in 1924 aan de (voor buitenlanders) 
verboden stad Lhasa, hoofdstad van Tibet. Op jonge leeftijd werd ze lid van de 
Theosofische Vereniging, waar haar interesse voor het Oosten werd 
aangewakkerd. 
Ze schreef meer dan dertig boeken over oosterse religies, filosofie en haar vele 
reizen. Haar goed gedocumenteerde inzichten beïnvloedden de beatschrijvers 

Jack Kerouac en Allen Ginsberg, alsook de filosoof Alan Watts. 
Alexandra David-Néel overleed op honderdjarige leeftijd. 
 

 
Mijn leven op de dak van de wereld: geheim reisdagboek1918 tot 1940 (Alexandra David-Néel, 2002)
          romans DAVI 
De macht van het niets (Alexandra David-Néel en Lama Yongden, 1988)  RM 53630 
De lama der vijf weesheden (Alexandra David-Néel en Lama Yongden, 2002) Lange Munte 
Een vrouw trekt door Tibet (David Alaxandra-Néel, 1998)   magazijn M 42219 
De verborgen levens van Alexandra David-Nél: een biografie (Barbara M. Foster, 1999) 

magazijn M 25152 
A l’ Ouest barabre de la  hine  Alea andra David-Néel, 1947)   magazijn 1844 
India, oude goden nieuwe normen (Alexandra David-Néel, 1954)  magazijn M 7815 
 
 

Adrien de Gerlache 
De Gerlache werd geboren in Hasselt, en genoot een opleiding in 
Brussel, waar hij Toegepaste Wetenschappen studeerde aan de ULB 
te Brussel. De vakanties sleet hij als kajuitjongen aan boord van 
trans-Atlantische oceaanstomers. Na zijn afstuderen in 1885 ging hij 
bij de Belgische Marine. 
Nadat hij afstudeerde aan de Zeevaartschool te Oostende als eerste 
luitenant werd hij gelegerd op de Belgique, een hydrografisch schip. 
Tijdens zijn dienst daar kwam hij met het idee een expeditie naar 
Antarctica te gaan ondernemen. 
In 1896 kocht de Gerlache het in Noorwegen gebouwde walvisschip 
Patria, dat na een uitgebreide verbouwing omgedoopt werd tot de 
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Belgica. Met een multinationale bemanning vertrok hij vanuit Antwerpen op 16 augustus 1897. Aan 
boord was ook Roald Amundsen die als stuurman onbetaald wilde meereizen. De Belgica voer onder 
de clubwimpel van de RYCB, Royal Yacht Club de Belgique. 
In januari 1898 kwam de Belgica aan bij de kust van Grahamland. De Gerlache noemde de straat 
tussen de Grahamlandkust en westelijker gelegen strook eilanden de Détroit du Belgica, de 
Belgicastraat. Na het in kaart brengen en naamgeven van enkele eilanden stak de expeditie op 15 
februari 1898 de zuidpoolcirkel over. 
Op 28 februari 1898 raakte het schip gevangen in het ijs. Hoewel de negentienkoppige bemanning 
het uit alle macht weer vrij probeerde te krijgen bleef het vastzitten. Tenslotte realiseerden de 
bemanningsleden zich dat ze de winter op Antarctica zouden moeten doorbrengen. Enkele maanden 
later, op 17 mei, trad de totale duisternis in, wat zo bleef tot 23 juli. Hierna volgden nog zeven 
maanden waarin de bemanning vruchteloos probeerde het schip te bevrijden. Verschillende 
zeelieden werden gek, onder wie een Belgische zeeman die het schip verliet en naar eigen zeggen 
'terugkeerde naar België'. 
Uiteindelijk, op 15 februari 1899, konden ze het schip een klein kanaal binnentrekken dat ze de 
weken ervoor hadden gegraven. Het duurde bijna een maand om ongeveer elf kilometer af te 
leggen. Op 14 maart lieten ze het ijs achter zich en op 5 november keerde het schip in Antwerpen 
terug. 
In 1901 werd De Gerlache's boek, Quinze Mois dans l'Antarctique uitgegeven. Een jaar later werd het 
bekroond door de Académie française. Ook de kapitein Georges Lecointe en de Amerikaanse 
scheepsarts Frederick Cook publiceerden een relaas van de expeditie. Het dagboek van de Noorse 
stuurman Roald Amundsen werd pas later uitgegeven. 
De Belgicastraat werd later hernoemd tot Gerlachestraat om de expeditieleider te eren; ook werd er 
een geslacht van Antarctische draakvissen, de Gerlachea, naar hem genoemd. 

 
De winter van de Belgica (Willy Schuyesmans, 1993)    Magazijn Jeugd JM 229 
Poolnacht: Adrien de Gerlache en de belgica-expeditie (Jozef Verlinden, 1993 

957.2 (ook magazijn M 55502) 
Adrien de Gerlache: pionier maritime 1866-1934 (Charles Pergameni, s.d.) magazijn 5073 
 
 

Stanley, Henri Morton 
Stanley vertrok in 1871 vanuit Zanzibar naar het westen. In Ujiji, aan de 
oostelijke oever van het Tanganyikameer, zag hij een blanke die hij 
meteen aansprak met de beroemde woorden "Dr. Livingstone, I 
presume?" ("Dr. Livingstone, neem ik aan?") Het bleek inderdaad de 
vermiste zendeling David Livingstone te zijn. 
 
Stanley had voedsel en medicijnen voor 
Livingstone, waarvoor deze dankbaar 
was maar wilde niet met Stanley terug 
naar Zanzibar reizen. Samen maakten ze 

een tocht over het Tanganyikameer, waarna Stanley terugkeerde 
naar de kust en Livingstone zijn tocht voortzette. Livingstone stierf 
een paar jaar later, 1873, in hartje Afrika. Zijn hart bleef achter in Afrika en zijn gebalsemde lichaam 
werd naar Londen gezonden. 
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Stanley: Sur le Haut-Congo (1955)      Magazijn M 9797 
Stanley, opntdekkingsreiziger in Afrika (James L. Newman, 2006)  Informatie 903.3 
Het woud der schaduwen (Peter Forbath, 1988)    Magazijn RM 42713  
De laatste expeditie: Stanleys waanzinnige tocht door Congo (Daniel Liebowitz, 2007) 

Magazijn M 18839 
H.M. Stanley: ontdekkingsreiziger in dienst van de koning (Kon Museum voor Midden-Afrika, 1991)
          Magazijn MB 987 
Stanley en Livingstone: ontdekkingsreizen door Afrika (Clint Twist, 1996) Lange Munte 
H.M. Stanley: journalist en ontdekkingsreiziger (R.H. Schoemans, 1990)  Magazijn JM 407 
 

Ontdekkingsreizigers van de wereld 

Columbus 
Christoffel Columbus (Genua, 1451 - Valladolid, 20 mei 1506) is de beroemdste ontdekkingsreiziger 
uit het tijdperk van de grote ontdekkingen. Hij maakte naam door zijn 'ontdekking' van Amerika 
onder Spaanse vlag in 1492. Columbus dacht na het oversteken van de Atlantische Oceaan Indië 
bereikt te hebben, maar was in werkelijkheid gestuit op een Nieuwe Wereld. Zijn ontdekking vormt 
een keerpunt in de wereldgeschiedenis, waarvan de betekenis nauwelijks overschat kan worden. 
 

 
De ontdekking van Amerika: scheepsjournaal 1492-1493 (Christoffel Columbus)  
      Magazijn RM 24174 
1493: hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika (Charles C. Mann, 2011) 
      903 
 

Vasco da Gama 
Ferdinand Magellaan (Portugees: Fernão de Magalhães, Spaans: Hernando de 
Magallanes; Sabrosa, lente 1480 - Mactan, 27 april 1521) was een Portugese 
ontdekkingsreiziger, die in Spaanse dienst de eerste zeilreis rond de wereld leidde. 
Tijdens deze reis sneuvelde hij op de Filipijnen. 
 
De ontdekking van de zeeweg naar Indië (een ooggetuigenverslag 1479-1499 

(Hollandia, 1991)       magazijn M 41345 
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Ferdinand Magellaan 
Ferdinand Magellaan (Portugees: Fernão de Magalhães, Spaans: Hernando de Magallanes; Sabrosa, 
lente 1480 - Mactan, 27 april 1521) was een Portugese ontdekkingsreiziger, die in Spaanse dienst de 
eerste zeilreis rond de wereld leidde. Tijdens deze reis sneuvelde hij op de Filipijnen. 
 

 agalhaes’ reis om de wereld: verslag van een oggetuige  Antonio  igafetta,  00   
       903.3 – magazijn M 45490 
 
 
 
 

 
Roald Amundsen 
Hoewel hij eerst van plan was een expeditie naar de Noordpool op te zetten, brachten de plannen 
van Peary & Cook hem op andere ideeën: hij besloot om naar de Zuidpool te gaan, en vertrok op 20 
oktober 1911. Ook zijn grootste 'rivaal' Robert Falcon Scott, was op datzelfde moment op weg naar 
de Zuidpool. Roald Amundsen bereikte op 14 december 1911 als eerste de Zuidpool, en dit 35 dagen 
voor Robert Falcon Scott. Toen Scott op de Zuidpool arriveerde, vond hij enkel een tentje, samen met 
een brief van Amundsen aan hem gericht. 
 

  
 
De laatse viking (Stephen Brown, 2014)   975 
Zuidwaarts met de zon (Lynne Cox, 2011)  COX 
 
Ibn Battoeta 
Hij verkende vanuit zijn geboortestad Tanger de hele moslimwereld. Het begon ermee dat hij, 
onschuldig genoeg, als jonge twintiger in 1325 de hadj ondernam - maar hij bleef tot 1349 van huis! 
Buiten de Maghreb en het Midden-Oosten bezocht hij Oost-Afrika, de Krim, India, Ceylon, de 
Maldiven, Sumatra en China; later ging hij nog naar Granada en naar Mali. In 1355 stelde hij in Fès 
met behulp van een klerk zijn reisverslag samen. Ibn Battoeta werd zeker gedreven door 
godsdienstigheid en de door wens om zich bij te scholen als jurist, maar die motieven vormen geen 
afdoende 'verklaring' voor zijn eindeloze tochten. 

 
 
De reis (Van Halewijck, 1997)      Magazijn RM 10514 
de beroemde islamitische reiziger uit Tanger, Ibn Battoeta, die tussen 1325 en 1355 van Marokko via 
Mekka naar India reisde, daar een aantal jaren bleef wonen en er als rechter werkzaam was, waarna 
hij doorreisde tot in China. Zijn ervaringen heeft hij genoteerd in zijn boek 'De reis' (waarvan in 1997 
een Nederlandse editie verscheen). 
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De grootste ontdekkingsreiziger aller tijden (Martin Guagard, 2003)  903.3 
Dat James Cook (1728-1779) inderdaad met reden aanspraak kan maken op de titel 'grootste 
ontdekkingsreiziger aller tijden', wordt in deze biografie voor een groot publiek inzichtelijk gemaakt. 
Deze Britse boerenzoon maakte na een succesvolle carrière bij de marine vanaf 1768 drie 
wereldreizen, onder meer over de Grote Oceaan, waarbij hij verschillende eilanden ontdekte en 
aantoonde dat het 'Onbekende Zuidland' niet bestond. Tijdens zijn laatste reis, op zoek naar de 
noordwestelijke doorvaart naar Azië, werd hij op Hawaii door de bevolking gedood. Op hedendaagse 
lezers maakt Cook vooral indruk door zijn begrip en humaniteit in de omgang met toendertijd als 
primitief beschouwde volken en door zijn wetenschappelijke integriteit. 

 
Alexander von Humboldt 
Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769 – 1859) was een Pruisisch natuurvorser en 

ontdekkingsreiziger. Hij deed onderzoek in Midden- en Zuid-Amerika en gaf een uitvoerige 

beschrijving van het fysische heelal. Humboldt was volgens de Britse natuuronderzoeker Charles 

Darwin (1809-1882) de belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden. 

 
 
Alexander Von Humboldts Amerikaanse ontdekkingsreis 1799-1804: zijn beroemde reis door 
Venezuela, Cuba, Columbia… (1990)   magazijn MA 2317 
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Poëzie 
 

Het nieuwe avontuur: ontdekkingsreizen in de poëzie (Hans Heesen, 1991) 

Magazijn M 29870 

Hoewel deze bloemlezing geen reisgedichten en ook geen historische gedichten bevat, 
geeft de inleider en samensteller Hans Heesen in zijn voorwoord wel een aantal 
historische bijzonderheden over het reizen, of liever over het ontdekken van de 
wereld. Een aardig thema en een gevarieerde keuze van kwalitatief interessante 

verzen. Een, ook in opmaak en typografie verzorgde bundel van 20e-eeuwse Nederlandse en 
Vlaamse dichters over het avontuur van de ontdekker in de letterlijke en overdrachtelijke zin van het 
woord. 

Romans 
 

De thuiskomst (Anna Enquist, 2012) 
Ook als luisterboek te krijgen 
Historische roman van de populaire Enquist [1945] over het leven van Elizabeth Batts 
[1741-1835], de vrouw van de beroemde ontdekkingsreiziger, kapitein James Cook. 
Enquist romantiseert het leven van Elizabeth met behulp van historische feiten. Batts' 
zeemansvrouwenleven valt uiteen in een leven met, een leven zonder en een 
gedeelte wachten op "de thuiskomst" van James. Uiteindelijk overleeft ze zowel haar 

man als haar zes kinderen en blijft alleen achter. De lezer krijgt een goed beeld van haar 
eenzaamheid. James is soms jaren van huis, terwijl zij alleen in Londen achterblijft en haar gezin 
draaiende houdt. 
 

Het woud der schaduwen (Peter Forbath, 1988) magazijn RM 42713 
In 1885 wordt de Britse kolonie Soedan door Arabische legers aangevallen en alleen 
een provincie in het zuiden kan onder leiding van Emin Pasja stand houden. Om hem 
te redden onderneemt de ontdekkingsreiziger Henry Stanley in 1887 een expeditie 
door Afrika. Omdat hij zich nog   n keer wil bewijzen negeert hij goede adviezen en 
kiest hij de moeilijkste route. De gevaarlijke tocht over de rivier de Kongo en door het 
Ituriwoud verloopt dan ook dramatisch. Stanley bereikt uiteindelijk wel zijn doel, maar 

ten koste van heel veel. 
 

De verloren stad Z: het verhaal van een man en zijn dodelijke obsessie in het 
Amazonegebied (David Grann, 2009) 
Percy Fawcett, de laatste beroemde Victoriaanse ontdekkingsreiziger, was er zeker 
van dat er sporen van de stad Z (El Dorado) te vinden moesten zijn in het regenwoud 
van de Amazone. Hij trekt keer op keer de jungle in met weinig meer dan een kompas, 
een machete en een rotsvaste overtuiging. De ontberingen zijn indrukwekkend. 
Fawcett werd een levend symbool: een Britse kolonel die aan het einde van een 

tijdperk (Groot-Brittannië als wereldmacht) op zoek gaat naar een verloren rijk. In 1925 onderneemt 
hij een zoveelste expeditie en keert er niet van terug. Er worden in de decennia daarna verschillende 
reddingexpedities uitgevoerd die geen van alle uitsluitsel geven en soms zelf fataal aflopen. Grann, 
een journalist (o.a. The New Yorker), reisde in zijn voetspoor en probeert het uiteindelijke lot van 
Fawcett te reconstrueren. 
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Wonderen (Francis King, 2002) 
In deze historische roman volgt Francis King het leven van de Haagse Alexandrine 
Tinne (1835-1869) die samen met haar moeder Harriet en haar tante Addy een aantal 
reizen maakte doorheen Noord-Afrika. Alexandrine Tinne kwam uit een welgestelde 
familie. Haar tante Addy was hofdame van koningin Sophia. Net als haar moeder 
Harriet, was Alexandrine een begenadigde pianiste. Ze werd zelfs aangemoedigd door 
Clara Schumann. Maar voor een juffrouw van haar stand was in haar tijd een 

professionele carrière als muzikante niet weggelegd. Toch schetst Francis King hier een personage 
dat opstandig is, onconventioneel en vastberaden om haar levensomstandigheden te veranderen. 
 

Marco Polo: de reiziger, zijn ongekuiste avonturen (Gary Jennings, 1984)
 magazijn RM 43317 
 et verslag dat  arco  olo schreef van de reizen die hij aan het eind van de 
der ende eeuw had gemaakt, werd door zijn  jdgenoten als t  fantas sch 
bestempeld. Toch heeft hij altijd volgehouden dat hij nog maar de helft had 

verteld. Deze roman wil een com leet verslag geven van hetgeen  olo beleefde, nadat hij gedwongen 
was  ene e   te verlaten. 
 

Het boek van Marco Polo, of De wonderen van een wereldreis (marco Polo, 1977) 
  Magazijn MA 6208 
 
 
 
 
 

 
De ontdekking van het langzame leven (Sten Nadolny, 2014) 
is een ontwikkelings-, avonturen- en zeevaartroman over John Franklin, de 
(historische) Engelse zeeman en Noordpoolonderzoeker uit de 19e eeuw, die door zijn 
langzame denken en handelen het mikpunt is van spot en agressie van zijn 
medemensen. Door een eigen, aan zijn langzame doen aangepast systeem te 
ontwikkelen, leert hij volledig te functioneren en zich te handhaven. Bovendien heeft 
de roman betekenis voor onze tijd, o.a. door zijn bespiegelingen over oorlog, zin van 

het leven en de snelheid, waarmee wij leven en de daaraan verbonden consequenties. 
 

De verzamelaar van verloren goed (Jeremy Page, 2013) 
De verzamelaar van verloren goed speelt zich af in de negentiende eeuw. Het boek 
leest ook haast als een roman uit die tijd, ware het niet dat Jeremy Page de 
gebeurtenissen bekijkt door een moderne, ecokritische bril. Het verhaal wordt verteld 
door Eliot Saxby, een jonge ornitholoog die op kosten van een rijke herenclub afreist 
naar de Noordpool op zoek naar resten van de vermoedelijk uitgestorven reuzenalk. 
 
Braziliaans rood (Jean-Christophe Rufin, 2003) 
Brazilië werd in de 16e eeuw, ondanks de aanwezigheid van de Portugezen, door de 
Fransen uitgekozen om er de kolonie 'Antarctisch Frankrijk' te stichten. Nicolas 
Durand de Villegagnon zet een expeditie op touw en heeft o.m. kinderen nodig die -- 
vanwege het gemak waarmee ze vreemde talen lezen -- moesten fungeren als tolk. 
Just en Colombe, broer en zus, worden door hun tante meegegeven met de 
kolonisten, om in de 'Nieuwe wereld' een beter leven te vinden. 
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francis-King/Wonderen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2495673&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBFPUQErZYmKFQ0SEub$EiWNx7Ix94x2LO7EqfgCHADCoocKodIhOjSvf$K@8iYBZlm8JCrhemyaOAYIS$1MD5YLg21DdxzJAsHmXxC8Mq7BBatekZawVWk86RWXcBAK3UD6z4HWpqfu$P2uL39eqD1L918docnY7oJf@$P@y2Wdobknu4L1zFpQlX6JltyVpvwPiLYHr2w2pmrbqbkvQQuLJveV76UxctuH0p$C3kWG3PRgtfYjJWLuZZEJw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sten-Nadolny/De-ontdekking-van-het-langzame-leven/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9000994&cs=resultlist&rctx=AWXIQU4CMRSH8T6JMXWiCQkuSUxwS3qkpkMf8redV2wfMx6DI$AdWLjiBB5KliTuft9HxszI2CFAaGZe$GvPEQpuN6TOwm8TOXjIGDJiUN5ksGjTK2kO35CvSZ36iIHm6gfWXYl0Z37tZXlZPp8faXEme1z9vJ2ejFmNSJD39lpEI6fE0k2Q0tND5S19k6ulqMv4PCC6Hr2wuombrsccgkSuLOs$NP4@a5DNLtayj2USl0rVio9kD42ruZdMfw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jeremy-Page/De-verzamelaar-van-verloren-goed/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8830134&cs=resultlist&rctx=AWXIQU4CMRSH8T6JMXWiCQkuSUxwS3qkpkMf8redV2wfMx6DI$AdWLjiBB5KliTuft9HxszI2CFAaGZe$GvPEQpuN6TOwm8TOXjIGDJiUN5ksGjTK2kO35CvSZ36iIHm6gfWXYl0Z37tZXlZPp8faXEme1z9vJ2ejFmNSJD39lpEI6fE0k2Q0tND5S19k6ulqMv4PCC6Hr2wuombrsccgkSuLOs$NP4@a5DNLtayj2USl0rVio9kD42ruZdMfw==
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De gestolen vrouw: het bijzonder leven van Lady Florence baker, van harem-meisje 
tot ontdekkingsreizigster (Pat Shipman, 2005) 
Biografie van Florence Baker (ca. 1845-1916). Baker, die wordt geboren in 
Transsylvanië als Barbara Maria Szász, verliest haar ouders ten tijde van de Hongaarse 
Revolutie (1848-1849) en komt in een Ottomaanse harem terecht. Als ze wordt 
aangeboden op een slavenmarkt, wordt ze gered door de welgestelde Engelsman 
Samuel Baker (1821-1893), die haar Florence noemt. In 1861 gaan Sam en Florence 

naar Afrika, waar ze vanuit Caïro op zoek gaan naar de oorsprong van de Nijl. In wetenschappelijke 
kringen is een verhitte discussie gaande over ontdekkingsreizen naar Afrika en vooral naar de bron 
van de Nijl. In 1864 vinden Florence en Sam het Luta N'zigé meer en geven het de naam Albertmeer. 
Later trouwen ze in Engeland, keren terug naar Afrika waar Sam in 1869 wordt benoemd tot 
gouverneur-generaal van Equatoria en opdracht krijgt een eind te maken aan de slavenhandel op de 
Witte Nijl. 
 

Rubroeks reizen (Willy Spillebeen, 2009) 
Het levensverhaal van de Vlaamse franciscaan en ontdekkingsreiziger Willem van 
Rubroek illustreert mooi de dubbeltijdigheid van de historische roman. Religieuze 
twisten, het zwaarwegende juk van het katholieke geloof, en rivaliserende volkeren 
die elkaar in een bloederige strijd trachten te onderwerpen: ze kenmerken zowel het 
leven van dertiende-eeuwse als hedendaagse mensen. De literaire nestor Willy 
Spillebeen haalt in Rubroeks Reizen de avonturen van Willem van Rubroek van onder 

een dikke laag stof en toont aan dat Vlaanderen een eigen Marco Polo heeft. 
 

De duimsprong (Miek Zwamborn, 2014) 
In de hoo  om dichter bij Jens’ verdwijn unt te komen, keert de vertelster terug naar 
plekken die hem aan het hart lagen, van de Zwitserse Alpen tot de klifrijke kust van 
Lyme Regis bij Dorset, waar Mary Anning tweehonderd jaar geleden fossielen 
verzamelde voor de wetenschap. Het lopen helpt haar om te gaan met de ondraaglijke 
leegte die Jens naliet. Afleiding vindt ze ook in haar biografische speurtocht naar de 
Zwitserse geoloog Albert Heim (1849-1937). Al in zijn late tienerjaren was hij een 

fanatiek klimmer die bergen mat en zocht naar de geheimen achter formaties. Hij werd professor 
geologie in Zürich en maakte in zijn reliëfwerkplaats alpmodellen op basis van zijn tekeningen en 
veldnotities. Met de opkomst van de ballonvaart raakte hij ook gefascineerd door luchtbeelden van 
het gebergte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Willy-Spillebeen/Rubroeks-reizen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7532486&cs=resultlist&rctx=AWWNMY7CMBBFPYsQCqFBokYrhRb5SJaDB5i1M4bxkEgcgYorwBko9gR7LhDaju79V@wHxozAVJ0nhpFpMmvAGIl3RZDOyJ8G6orcNoIlR9z7RMErbhIha9EXwpxcofSaUKsL1MFcXYe6zwG$zH16WV6Ws78aFg$YXBvzuzJNT$@@7@8Wcj0Q5xYmglu4gZWc1SY6nijYllpGtQMWXffJew4oyOvWF@yU4nmzD5IPIQ9sYxYV$onVqaCYMSd4Ag==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Miek-Zwamborn/De-duimsprong/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9254088&cs=resultlist&rctx=AWXIQU4CMRSH8T6JMXWiCQkuSUxwS3qkpkMf8redV2wfMx6DI$AdWLjiBB5KliTuft9HxszI2CFAaGZe$GvPEQpuN6TOwm8TOXjIGDJiUN5ksGjTK2kO35CvSZ36iIHm6gfWXYl0Z37tZXlZPp8faXEme1z9vJ2ejFmNSJD39lpEI6fE0k2Q0tND5S19k6ulqMv4PCC6Hr2wuombrsccgkSuLOs$NP4@a5DNLtayj2USl0rVio9kD42ruZdMfw==
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Informatieve boeken 

In het spoor van de grote ontdekkers O’ anlons helden   arc Angeloo, 2014) 
Redmond O'Hanlon is van professie avonturier, Darwin-kenner, excentriekeling, 
verzamelaar van cultobjecten en bovenal reisboekenschrijver. Hij neemt de lezer 
mee in het spoor van de grote negentiende-eeuwse ontdekkingsreizigers. Dit prettig 
leesbare boek is verschenen naar aanleiding van de tv-serie die O'Hanlon maakte 
voor de VPRO. Na een inleidende biografie van O'Hanlon worden twaalf bekende 
negentiende-eeuwse ontdekkingsreizigers onder de loep genomen. 

 
De grote ontdekkingsreizigers (Robin Hanbury-Tenison, 2011) 
Veertig korte biografieën van de meest tot de verbeelding sprekende 
ontdekkingsreizigers die hun nieuwsgierigheid naar het onbekende met elkaar 
gemeen hadden. Begonnen wordt met oceaanreizen, gevolgd door hoofdstukken 
over de verkenning van continenten over land en rivieren, van de kosmische 
ruimte, het onderwatergebied en de zoektocht naar bodemschatten. Het gebonden 
boek is uitgevoerd op glad papier met fraaie, oorspronkelijke illustraties in kleur. 

 
Naar het aards paradijs: het usteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van 
Paaseiland 1659-1729 (Roelof Van Gelder, 2012) 
 
Dat Jacob Roggeveen de ontdekker van Paaseiland en de Samoa-eilanden zou worden, 
lag niet voor de hand. Als jurist van over de zestig had hij al een indrukwekkende 
carrière achter de rug, onder meer als Raad van |Indië voor de VOC in Batavia. Zijn 
vader Arent die cartograaf was, had echter op zijn sterfbed zijn zoon laten beloven om 

er alles aan te doen om het onbekende, legendarische Zuidland te ontdekken. Toen rond 1720 Jacob 
uit zijn vaderstad Middelburg was verbannen vanwege zijn onorthodoxe religieze opvattingen, deed 
hij de WIC een voorstel voor een expeditie naar de Stille Zuidzee. In 1721 voeren drie schepen onder 
zijn leiding het zeegat uit. 

 

Informatieve dvd’s voor volwassenen 

De zijderoute (National Geographic, 2003)   dvd Azië 944.3 
De zijderoute is de duizenden kilometers lange verbindingsweg tussen de westerse 
en de oosterse wereld. Een route waar al duizenden jaren lang goederen over 
worden vervoerd. Deze National Geographic documentaire vertelt het verhaal van 
twee mannen die de zijderoute ontdekten en hun ervaringen hierover opschreven. 
De Venetiaanse koopman Marco Polo die in de dertiende eeuw uit 
handelsoverwegingen naar het oosten reisde en er twintig jaar verbleef. En de 

Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hedin (1865-1952) die zeshonderd jaar later onbekende delen in 
Centraal Azië opnieuw ontdekte. De film laat onder andere zien de bijzondere en barre 
omstandigheden die de mannen tegenkwamen. 
 

De expedities (National geographic, 2002)   dvd 961 
Ontdekkingsreizen zijn van alle tijden. Deze film van National Geographic laat vele 
ontdekkingsreizigers en expedities herleven, vanaf 1880. Omdat veel expedities door 
de National Geographic Society werden gefinancierd, is dit tevens een verslag van 
het ontstaan en het verloop van deze vereniging en zijn tijdschrift. Allerlei 
verschillende expedities en onderzoeken worden in chronologische volgorde 
getoond, zoals de poolexpeditie van Peary in 1909, de opening van het graf van 

http://yvoweb.nl/dvd/images/8898f.JPG
http://www.justwebshop.nl/dvd/national-geographics-de-expedities.html
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Roelof-Van-Gelder/Naar-het-aards-paradijs-het-rusteloze-leven/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8402815&cs=resultlist&rctx=AWWNQW7CMBAAvUUViiIkkHgAVc7IT7IcvJTFzhrWm0Rw5gE8gf6hj$DcFxUhbtxm5jJgzARM1XlimJgmswaMkfi7CNIZ$b1AXZHbRrDkiAefKHjFTSJkLfpAWJArlB4KtbpAHSzUdai7HODD@PV3vvP8coLlL1TX5vZ1mxnTDPQ8rF435Hokzi1MBbfwA1ZyVpvo2FOwLbWMakcsuh6S9xxQkNetL@gexfNmFyQfQh7ZxiwqtI9VX1DMJyf4Bw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marc-Argeloo/In-het-spoor-van-de-grote-ontdekkers-O/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8936739&cs=resultlist&rctx=AWWNQW7CMBAAvUUViiIkkHgAVc7IT7IcvJTFzhrWm0Rw5gE8gf6hj$DcFxUhbtxm5jJgzARM1XlimJgmswaMkfi7CNIZ$b1AXZHbRrDkiAefKHjFTSJkLfpAWJArlB4KtbpAHSzUdai7HODD@PV3vvP8coLlL1TX5vZ1mxnTDPQ8rF435Hokzi1MBbfwA1ZyVpvo2FOwLbWMakcsuh6S9xxQkNetL@gexfNmFyQfQh7ZxiwqtI9VX1DMJyf4Bw==
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Toetanchamon, het blootleggen van Machu Picchu, safari's in Afrika, de beklimming van de Mount 
Everest, een uitstervend volk in Papoea Nieuw Guinea, ballonpioniers, diepzee-expedities van Jean-
Jacque Cousteau etc. 
 

De grote expedities (National Geographic, 2001)  dvd 961 
Ruim 112 jaar geleden werd de National Geographic Society opgericht, 'ter 
vergroting en verspreiding van geografische kennis'. Het beroemde maandblad (nu 
ook in het Nederlands) doet in een miljoenenoplage in woord en prachtig beeld 
verslag van de bijna 7000 expedities die de NGS gesponsord of erop uit gestuurd 
heeft. Klinkende namen alom: Amundsen, Howard Carter, Edmund Hillary, Charles 
Lindbergh, Ballard, de Leakey's, Dian Fossey, Jane Goodall, John Glenn. Dit forse 

boek begint met een grote tijdbalk waarop de expedities zijn aangegeven. Op pagina 300 vinden we 
korte beschrijvingen van de tochten en met behulp van het register vinden we de plaats waar het 
onderwerp in deze 'atlas' vermeld wordt. Maar je kunt ook gewoon beginnen te lezen bij één van de 
regionen: bergen, pool, ruimte, exotische plaatsen, diepzee, archeologie en het menselijk geslacht. 
Zo kun je langs vele trajecten meereizen: spannende verhalen, prachtige, vaak grote foto's en zestig 
kaarten. Je wordt er warm van: allemaal hoogtepunten uit een eeuw zoeken op aarde. 
 

Speelfilms 
 

1492 Conquest of paradise (Ridley Scott, 2007) 
In het 'jubileumjaar' 1992 verschenen verschillende films over het leven van 
Christopher Columbus. In deze versie van Ridley Scott wordt de hoofdrol gespeeld 
door de Franse ster Gérard Depardieu (Green card, Cyrano de Bergerac), met 
Sigourney Weaver als koningin Isabella. Het is een kostbare productie met mooie 
kostuums, indrukwekkende opnamen en muziek van Vangelis. De recensenten 
hebben wel bedenkingen bij de geloofwaardigheid van Depardieu en bij de 

interpretatie die Ridley Scott van de geschiedenis geeft. 
 

Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 2000) 
Russisch-Japanse coproductie uit 1975 onder regie van Akira Kurosawa, gebaseerd 
op het gelijknamige boek van Vladimir Arsenjev. Begin deze eeuw onderneemt een 
Russische geleerde een expeditie naar een gebied in Siberië dat nog niet in kaart is 
gebracht. Tijdens deze tocht ontmoet hij de inheemse jager Dersu Uzala die hem de 
regels van het overleven in Siberië bijbrengt. Er ontstaat wederzijds respect en 
vriendschap.  

 
The forbidden quest (Peter delpeut, 1993) 
Filmmaker en schrijver Peter Delpeut maakte in 1993 met behulp van historisch 
filmmateriaal uit de archieven van het Nederlands Filmmuseum een nieuwe film, 
waarin een Ierse scheepstimmerman in 1941 het verhaal vertelt van een geheime 
expeditie naar de Zuidpool in 1905 en dat illustreert met oude filmbeelden. Delpeut 
liet zich inspireren door schrijvers als Jules Verne en Edgar Allen Poe. 
 

Nova Zembla (Reinout Oerlemans, 2012) 
Het verhaal is gebaseerd op de legendarische reis van de zeevaarders Willem 
Barentsz en Jacob van Heemskerck die in 1596 op zoek naar de 'Noordoostelijke 
Doorvaart' (een kortere weg naar India en China) op het ijskoude Nova Zembla 
stranden en daar noodgedwongen overwinteren. Scheepstimmerman Gerrit de 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ridley-Scott/1492-conquest-of-paradise/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3061794&cs=resultlist&rctx=AWWNMU7EMBBFPWTRKoq0UiQ6mr3A4htwFWscT7RDnHGwJ5t7UG1BQ80VKOm4CCegxhUN0tfT02s$GNOAaWdkgcb0Q4rr7NfyJ9C17MYJLDuWC0YOqDREJtGiVbsRY6GeXeFYG3TqAs@Qq5tJzynAjXl9332$NHWHn68d3H087L8fr0dj7hfUzMN0XCqp21iSh32mEd7A5pTURn5eOVjPXkjtRkVPl4gogTLJyWOh@zGjDOeQ0xLSJnZKuX48Te1aKJtbifAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Akira-Kurosawa/Dersu-Uzala/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2527116&cs=resultlist&rctx=AW3NwY3CMBCFYQ8ooGxOSNsAgityE6ttw3LiyTLYGcN4INJWQQt72ToohzMVkDvoXX59lwfGzMHUgyeGudlk1oAxEv8UQfpFfhVoanJ9BEuO$OITBa@YJULWolM2vU8FV$QKpcmgURdogJW6AXWfA8zM@et@2sfjGz6vi$q2vm7fPDcjcW5hKdjDH1jJWW2i05mCballVDti0d0lec8BBXnX$oKvKJ67fZB8DHlkG7Oo0CHW54JiKk7wBA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/National-Geographic-de-grote-expedities/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2345933&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBAAbx2BZLmKhHsK2nBPOu35Nsri865zt47zFFp4Qtp8hIoX8AhcIiFNMZpiwLkduHZCFrdzPV1nSmxM9Y9C13I4juA5sFwwc0KjITOJVdu0O2KutOdQOW8NOguJJ9hbmMhOmqBxP$@N7Rs2Hr@uDTx9voDrJyyDPs$atVtZNEJ@jq$LjKKrwAf4omo$83nh5CNHIfMrVTtcMqIkKiSHiJX$x4IynFLROW0nP2qxwm9ju1Qq7kEy@AI=
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Veer speelt de hoofdrol in dit verhaal, hij is de assistent van de bekende dominee en cartograaf 
Petrus Plancius en verliefd op diens mooie dochter Catharina. 
 

Touching the void (Kevin MacDonald, 2005) 
'In 1985 vertrokken twee Britse bergbeklimmers, Joe Simpson en Simon Yates naar 
Peru, aangetrokken door een nooit eerder bedwongen berg. Hun tocht werd een 
nachtmerrie; nadat ze de top hadden bereikt, bleek de afdaling een nagenoeg 
onmogelijke opgave. In Touching the Void vertellen de twee in een Britse studio, 
rechtstreeks in de camera, over hun beproevingen. (...) De gesprekken worden 
geïllustreerd met op locatie geschoten beelden van rotsen en berglandschappen, 

waarin dezelfde personages worden gespeeld door acteurs die alle besproken handelingen heel 
precies nadoen. Het is een vorm die in strijd lijkt met de belangrijkste regel van het filmmaken - 
Show, don't tell!- maar die verrassend goed werkt. De opnames van de Andes zijn fraai en door een 
knappe combinatie van montage en muziek weet MacDonald zelfs te bewerkstelligen dat 
gebeurtenissen die kort tevoren al in woorden zijn beschreven, spannend blijven.' 
 

Nordwand (Philipp Stölz, 2010) 
Duitse sportdrama/actiethriller uit 2010 van Philipp Stölzl, met Johanna Wokalek, 
Ulrich Tukur e.a. In de zomer van 1936, ten tijde van nazi-Duitsland, proberen twee 
Duitsers en twee Oostenrijkers de noordzijde van de Eiger te beklimmen. Ze zijn 
ervan overtuigd dat het hun zal lukken ondanks de vele dodelijke slachtoffers die 
eerder vielen op de Nordwand. Een journalist en een fotografe verslaan het 
spektakel vanaf de voet van de berg. 

 
Interstellar (Christopher Nolan, 2015) 
Sciencefictionfilm uit 2014 van Christopher Nolan (Inception) met Matthew 
McConaughey en Anne Hathaway. Het leven op aarde zal niet lang meer duren, want 
voedsel kweken is bijna onmogelijk geworden. NASA voert een geheime missie uit om 
een nieuwe thuisplaneet te vinden. Voormalig testpiloot Cooper is één van de 
astronauten die dit gaat onderzoeken, tot groot verdriet van zijn zoon en dochter. De 
ruimtemissie is namelijk niet zonder gevaar en de kans dat Cooper niet meer 

terugkeert is groot 
 
Hieronder vind je drie films die niet onmiddellijk in de literatuur als ontdekkingsreis worden 
beschouwd maar die toch op de een of andere manier te maken hebben met expedities 
 

Creature from the black lagoon (Jack Arnold, 1954) 
Een horrorfilm uit 1954 met in de hoofdrollen Richard Carlson en Julia Adams. Een 
wetenschappelijke expeditie die langs de oevers van de Amazone naar fossielen 
zoekt stuit op een prehistorisch vismens. Dit monster wordt verliefd op de verloofde 
van een van de expeditieleden en kidnapt haar. 
 
 

 
Mutiny on the bounty (Frank Lloyd, 2009) 
'Op 28 april 1789 licht de Britse navy-klipper 'Bounty' het anker voor een 
wetenschappelijke expeditie naar het gebied rondom Tahiti. De wrede, gewetenloze 
kapitein Bligh (Laughton) voert het bevel, Gable is de eerste officier Fletcher Christian 
en Tone, cadet Roger Byam. Na een verkwikkend oponthoud op een idyllisch eilandje, 
besluit Gable op de terugreis, gesteund door de meerderheid van de bemanning, 

http://www.bol.com/nl/p/touching-the-void/1002004000118896/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christopher-Nolan/Interstellar/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9436670&cs=resultlist&rctx=AWXIPU4DMRAGUA8rflZbRYIDIOrIlwgSt7C8mVnyYe842JMs4hRcgY4zUFHkYKREont65FxHrp8jlDp3J297YRik@SENPcKUyCNAjzGDo8k2Q9SanTlMMTdZITTk89FggTHTysIstitMF$7r8bQ5bW6$n$j246r7uXcPRY0lJehzq4J30WGBlpGuq0z0Sb6WYj7j9QD2I0YV84s0Wx9zjMpSRddjbPI@a9TtjmvZc1nUp1Kt4iX1hybVXWqmXw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jack-Arnold/Creature-from-the-black-lagoon/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2532271&cs=resultlist&rctx=AWWNsQ3CMBAA@UQIolQI6GgYAHkky8Ef8cR5g@1JqNmEngXoGIOKgiGogQYKpCtO1xwolYHKG0sMmZriYYeOhPBnUORkqho0GeLOenJWcO0JWZK8taisTzghk8i@GxRiHDUwEdOgbIKDgXo$4H75ML4dBzA7L7LrUs2@h1T0xKGEUcQKTqBjCKI97VtyuqSSUXSPSVadt5YdRuRVaRP$x2h5vXEx7FzoWdchSqRtnbcJoxqyhxc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Frank-Lloyd/Mutiny-on-the-Bounty/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2740405&cs=resultlist&rctx=AWWNsQ3CMBAA@UQIolQI6GgYAHkky8Ef8cR5g@1JqNmEngXoGIOKgiGogQYKpCtO1xwolYHKG0sMmZriYYeOhPBnUORkqho0GeLOenJWcO0JWZK8taisTzghk8i@GxRiHDUwEdOgbIKDgXo$4H75ML4dBzA7L7LrUs2@h1T0xKGEUcQKTqBjCKI97VtyuqSSUXSPSVadt5YdRuRVaRP$x2h5vXEx7FzoWdchSqRtnbcJoxqyhxc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philipp-Stolzl/Nordwand/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8005391&cs=resultlist&rctx=AWXIPU4DMRAGUA8rflZbRYIDIOrIlwgSt7C8mVnyYe842JMs4hRcgY4zUFHkYKREont65FxHrp8jlDp3J297YRik@SENPcKUyCNAjzGDo8k2Q9SanTlMMTdZITTk89FggTHTysIstitMF$7r8bQ5bW6$n$j246r7uXcPRY0lJehzq4J30WGBlpGuq0z0Sb6WYj7j9QD2I0YV84s0Wx9zjMpSRddjbPI@a9TtjmvZc1nUp1Kt4iX1hybVXWqmXw==
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Laughton te ontheffen van zijn bevel: de muiterij is een feit. De muiters strijken neer op een eiland in 
de Stille Oceaan en het zeilschip 'Bounty' vaart terug naar Engeland met Tone als gezagvoerder en 
Laughton als gevangene. Na een proces is Tone een vrij man. 
 

King Kong(John Guillermin, 1933) 
Kong is een zeldzame reuzenaap die door een expeditie ontdekt wordt op een eiland 
in de Stille Oceaan. Hij wordt gevangen genomen, maar weet in New York te 
ontsnappen. 
 
 
 

 

Strips 
 

    

Explora 

1. Magellaan: naar het einde van de wereld 

2. 2. Mary Kingsley: de berg van de goden 

3. 3. Tenzing: op het dak van de wereld met Edmund Hillary 

4. 4. Fawcett: de verloren steden van de Amaaone 

 

  

Captain Sir Richard Francis Burton 

1. De reis naar mekka 

2. Naar de bronnen van de Nijl 

Een reis door de tijd (Geronimo Stilton) 

  
1. De ontdekking van Amerika (geronimo stilton) 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christian-Clot/Magellaan-naar-het-einde-van-de-wereld/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8340073&cs=resultlist&rctx=AWWIy20CMRBAPayisNoDQkoBkSJxQ$ZGCZRhefEQJvbOwHjYpYJUkAbSQ4qihBzDhVNO7wPONeDaIRJD4xZ4PRXR$CB0LYVDBk$BeIyFUjTcF0K2aneFJYVK5Z7QWUg0wNLCgHaUBDP3tb3tbrv55wZefqD5Xbm3kTLxe30VtoQ5I3cTsfTwrHiAb@AqYr7Q$ULJ99Qzmp$w2nosMXJCRV73seL@qZH3x6RySjKxz6Km9JHbS0V1T1zgDw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Esteban-Mathieu/Mary-Kingsley-de-berg-van-de-goden/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8340070&cs=resultlist&rctx=AWWIy20CMRBAPayisNoDQkoBkSJxQ$ZGCZRhefEQJvbOwHjYpYJUkAbSQ4qihBzDhVNO7wPONeDaIRJD4xZ4PRXR$CB0LYVDBk$BeIyFUjTcF0K2aneFJYVK5Z7QWUg0wNLCgHaUBDP3tb3tbrv55wZefqD5Xbm3kTLxe30VtoQ5I3cTsfTwrHiAb@AqYr7Q$ULJ99Qzmp$w2nosMXJCRV73seL@qZH3x6RySjKxz6Km9JHbS0V1T1zgDw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christian-Clot/Tenzing-op-het-dak-van-de-wereld-met-Edmund/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8691315&cs=resultlist&rctx=AXWQMU4DMRBFPUQUy1aRoF$FJikiUyJKUERqLmB544EMnh0He3Y316GkoeIGXCGnoWJ7RPffe90HY2Zgqs6TmJnZFMyE5W6xOR44Zd8sH@n7Q7w29yjI@XG1ePg3NcsnxFhWUFfkniNYciSDZwpecceEokWnCXNyhXhCqNUF6mCurkPdpwBn5vP2tD1tL35u4PILwFwPFEleSpNEA8aIUo8kqYWrjKVnZSoK72BzSmqZ3noKtqVWUO2IRdcDey8BM8q69QX@yuxltw85HUIaxcaUNdNrrPrpCXMuDL8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Guillaume-Dorison/Fawcett-de-verloren-steden-van-de-amazone/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8676844&cs=resultlist&rctx=AXWQMU4DMRBFPUQUy1aRoF$FJikiUyJKUERqLmB544EMnh0He3Y316GkoeIGXCGnoWJ7RPffe90HY2Zgqs6TmJnZFMyE5W6xOR44Zd8sH@n7Q7w29yjI@XG1ePg3NcsnxFhWUFfkniNYciSDZwpecceEokWnCXNyhXhCqNUF6mCurkPdpwBn5vP2tD1tL35u4PILwFwPFEleSpNEA8aIUo8kqYWrjKVnZSoK72BzSmqZ3noKtqVWUO2IRdcDey8BM8q69QX@yuxltw85HUIaxcaUNdNrrPrpCXMuDL8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christian-Clot/De-reis-naar-Mekka/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8690645&cs=resultlist&rctx=AYWQMU7DQBBFd4gorNBEgn4VGlJE21BBBxJFyiBEaa29Ax52PRtmx@Z5uAPKOag5DaamoPv@6TX@gzELMFXvic3CPBcUwnKzvvcHnZF9JLF7ajsvwT6I55aKvRtEM6$f@nfs1R4xlg0sK6pfIjiqiUefKHjFNhGyFp0jrKgulOYKS60D9bDSukftcoAT83V73B13Z9@XcP4JYC5HisSvxWbWgDEiLyfi3MCFYBmSJioKH$AkZ3WJ3gcKrqGGUd2ERbdj8p4DCvK28QX@wt8JXZB8CHliF7Oo0Fushvkbc8oJfgA=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Alex-Nikolavitch/Naar-de-bronnen-van-de-Nijl/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478391&cs=resultlist&rctx=AYWQMU7DQBBFd4gorNBEgn4VGlJE21BBBxJFyiBEaa29Ax52PRtmx@Z5uAPKOag5DaamoPv@6TX@gzELMFXvic3CPBcUwnKzvvcHnZF9JLF7ajsvwT6I55aKvRtEM6$f@nfs1R4xlg0sK6pfIjiqiUefKHjFNhGyFp0jrKgulOYKS60D9bDSukftcoAT83V73B13Z9@XcP4JYC5HisSvxWbWgDEiLyfi3MCFYBmSJioKH$AkZ3WJ3gcKrqGGUd2ERbdj8p4DCvK28QX@wt8JXZB8CHliF7Oo0Fushvkbc8oJfgA=
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2. Op pad met marco polo (geronimo stilton) 

  

De expeditie / Marcelo Frusin 

1. De leeuw van Nubië 

2. Oproer in Niangara 

Tv-serie 

 
Marco Polo 
Marco Polo was 17 jaar toen hij met zijn oom en vader afreisde naar China. Hun 
avontuurlijke reis door Azië duurde drie en een half jaar en leidde hen door 
onbekende woestijnen en inheemse steppes. Marco bleef 17 jaar in Peking als gast 
van Kublai Khan en won het vertrouwen en respect van de keizer, voor wie hij 
verschillende missies volbracht. 
Het is de verdienste van Marco, dat hij altijd de wilskracht had om de cultuur, taal en 

tradities van de mensen die hij tijdens zijn reizen ontmoette te eren en te leren. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Richard-Marazano/De-leeuw-van-Nubie/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8059738&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUQgrbaKBH0QdfAVaOhzA8uOJ$Rj7zixZ3dznNBSc6QchO3TvfeKR8asyHSDh5iVeeXLiSMUvDnUsUHuAvUd3CGRhYNMPiN65X0GizZdkNZwDXlR6tVFDLRWN7AeS6QH8@t52912T9cPev4jMm8TEuSrbYpo5JRY$hlSAr2cw@soScos9EO2lqI24zwi2oAgrHbmptspey$RK8s2$Mb3sXrZH2Mtp7icbCpVK75TNzau5lEy@QM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Richard-Marazano/Oproer-in-Niangara/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9100899&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRBFPUQgrbaKBH0QdfAVaOhzA8uOJ$Rj7zixZ3dznNBSc6QchO3TvfeKR8asyHSDh5iVeeXLiSMUvDnUsUHuAvUd3CGRhYNMPiN65X0GizZdkNZwDXlR6tVFDLRWN7AeS6QH8@t52912T9cPev4jMm8TEuSrbYpo5JRY$hlSAr2cw@soScos9EO2lqI24zwi2oAgrHbmptspey$RK8s2$Mb3sXrZH2Mtp7icbCpVK75TNzau5lEy@QM=
http://www.bol.com/nl/p/marco-polo/1002004011396610/

