
Jelle Brandt Corstius (34) maakte 
spraakmakende tv over Rusland  
en er komt een nieuwe serie over 
India aan. Ook schreef hij enkele 
reisboeken, waaronder de recent 
verschenen Universele Reisgids 
voor Moeilijke Landen. 
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‘Het is niet zo dat ik alleen maar naar 
moeilijke landen wil reizen, al heb ik een 
voorkeur voor Oost-Europa en Azië. Maar 
waarheen ik ook ga, er moet ruimte zijn 
voor verrassing. Dat is ontstaan toen  
ik voor het eerst naar Oekraïne ging. Ik  
was 22, wist niet waar Odessa lag, maar 
wilde er toch graag heen. Met een vriend 
de trein gepakt, via Boedapest. Odessa 
bleek het minst leuke van de hele reis. 
Onderweg ben ik gelukkig. Het reizen 
zelf is voor mij belangrijker dan de  
bestemming. Zo heb ik eens een reis 
naar Iran gemaakt, zonder ooit in Iran te 
zijn geweest. Het lukte niet om een visum 
te regelen. We hebben nog geprobeerd 
ambtenaren om te kopen. Het ging niet. 
Uiteindelijk werd het een geweldige  
vakantie in Oost-Turkije.
Een reiziger moet flexibel zijn. Met  
gevoel voor humor en een open blik. Ik 
stond eens in Irkoetsk op het vliegveld, 
vlucht vertraagd. Eerst een uur, toen 
twee uur, toen drie dagen. Ik vind dat 
avontuurlijk, daar hou ik van. Inmiddels 
ben ik wel over mijn reispiek heen. In 
2008 vloog ik veertig keer. Dan neem je 
geen nieuwe indrukken meer op, je raakt 
verzadigd. Ik snap niet dat mensen van 
een wereldreis van een jaar kunnen  
blijven genieten. Dat is me te veel. Toch 
blijf ik reizen. Tegen mijn vrienden zeg  
ik wel eens dat ik in Nederland alleen 
gelukkig ben met een vliegticket in mijn 
hand. Heimwee is een begrip dat ik niet 
begrijp. Slechts één keer vond ik het wel 
mooi geweest. In India, waar ik research 
deed voor mijn nieuwe serie. Ik was er 
geen twee dagen op dezelfde plek. Na 
vijftig keer omelet als ontbijt wilde ik  
wel weer eens in mijn eigen huis zijn. 
Ook wel leuk om te merken.’
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