
Dirk Jan Roeleven, Hester van der Vliet: ‘De laatste reis van de boswachter’ Van 

Amsterdam naar Tokyo, zonder kinderen maar met elkaar. Uitgeverij Pluim, 

Amersfoort 2020. ISBN 9789492928290 (Kinderloosheid/ Coping/ Persoonlijke 

relatie/ ED/PO) Zie ook www.uitgeverijpluim.nl  

Soort boek/ziekte stijl: 

https://new.uitgeverijpluim.nl/boeken/de-laatste-reis-van-de-boswachter  

‘Dirk Jan Roeleven en zijn vrouw Hester van der Vliet doen hun Subaru Forester, 

bijgenaamd de Boswachter, een belofte: als hij 500.000 km op de teller heeft staan 

zullen ze hem terugbrengen naar zijn geboortegrond in Japan. En zo beginnen ze aan 

een reis van 23.832 kilometer, zonder airco en zonder kennis van autotechniek, over 

getergd Russisch asfalt, Mongolische woestijnwegen en Kazachse steppe-highways 

naar Vladivostok, van waaruit de veerboot naar Japan vertrekt. Weg van hun 

hectische leven en aangewezen op elkaar worden ze danig op de proef gesteld, en 

kunnen ze eindelijk eens goed praten over hun ongewilde kinderloosheid.’ Boek van 

295 pagina’s geïllustreerd met routekaart en kleurenfoto’s. 

 

Over de schrijvers:  

Hester van der Vliet (1961) is producer en was onder meer betrokken bij de 

documentaires geregisseerd door Michiel van Erp. Sinds 2000 was ze als senior 

producer werkzaam bij BNNVARA, voor onder meer De Wereld Draait Door. Zij is 

getrouwd met Dirk jan Roeleven. Zij hebben geen kinderen. 

 

Dirk Jan Roeleven (1961) is documentaire maker en werkt voor de nps-programma's 

Andere Tijden, Zembla en Het uur van de wolf. Hij maakte onder meer 

sportdocumentaires en portretten.  

 

In 2017 maakte Hester van der Vliet samen met Dirk Jan Roeleven een reis van 

Aalsmeer naar Tokyo, in hun oude, trouwe Subaru Forester. In het najaar van 2020 

verscheen hun verslag van deze indrukwekkende reis. 

 

Wat viel op:  

Hoe mooi de beschrijving van de road trip samengaat met een voortdurend 

terugkerend onderwerp: de kinderloosheid van Dirk Jan Roeleven en Hester van der 

Vliet. In een auto gaat een gesprek voeren vaak goed, en dit onderwerp vroeg erom 

uitgesproken te worden door het echtpaar. Dat kostte tijd, en die hadden ze 

gedurende de road trip met elkaar. De manier waarop ze dat doen kan troost leveren 

aan andere kinderloze echtparen: ze kunnen zich in diverse onderwerpen herkennen, 

bijvoorbeeld het taboe dat op kinderloosheid ligt, of de reacties die kinderloze paren 

krijgen. 

Het reisverslag zelf, de ontberingen die ze te verwerken krijgen, en dat het lukt om 

met de Boswachter Japan te halen. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/f/de-laatste-reis-van-de-

boswachter/9200000100887933/#modal_open 

http://www.uitgeverijpluim.nl/
https://new.uitgeverijpluim.nl/boeken/de-laatste-reis-van-de-boswachter
https://www.bol.com/nl/f/de-laatste-reis-van-de-boswachter/9200000100887933/#modal_open
https://www.bol.com/nl/f/de-laatste-reis-van-de-boswachter/9200000100887933/#modal_open


Citaten:  

Pag. 66: ‘‘Hester, hoe zat het ook alweer met die chlamidia?’ vraag ik plompverloren, 

vlak na onze eerste koffiepauze. 

Ze denkt even na en zegt dan: ‘Moet dat nu?’ 

‘Waarom nu niet?’…. 

Ik concentreer me weer op de weg en stel geen vragen meer. We hebben nog genoeg 

tijd.’ 

Pag.122: ‘Ik merk aan de relaxte tred van de Boswachter dat hij uitgerust is en zin 

heeft in nieuwe avonturen. Er staat ons naar schatting 35 uur over schroeiende aarde 

te wachten, zonder airco, en dan zijn we pas in Almaty, de voormalige hoofdstad 

Alma-Ata, in het zuiden van het immense Kazachstan.’ 

Pag.173: ‘Een rijtje vormt zich in mijn hoofd. 

 Aircoloos. 

 Richtingloos. 

 Tijdloos. 

 Roekeloos. 

 Kinderloos. 

 Zinloos.’ 

 

Pag. 184: ‘Je wilde een kindje met mij, van mij, door mij of anders niet.’ 

 

Pag.210: ‘We rijden langs een gebergte dat zijn top van 3066 meter in de wolken heeft 

verstopt. Meren op de voorgrond, vlaktes met joerten, kamelen, geiten en wilde 

paarden. Aan de rechterkant van de weg is de aarde rotsachtig, links ligt gras.’ 

Pag.243: ‘Ik spreek het nooit uit, maar denk dat zowel mijn trauma over mijn vader 

als de pijn van Hester over haar zusjes met de geboorte van ons eigen kindje zou zijn 

weggevaagd.’ 

Pag.270: ‘‘Dus je gaat eigenlijk helemaal naar Japan om tegelijk met de auto je 

kinderwens te begraven.’’  

Recensies/Extra: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/02/het-verdriet-reist-met-je-mee-a4017437   

https://www.trouw.nl/cultuur-media/een-reisverhaal-dat-naar-buiten-en-naar-

binnen-kijkt-een-terugblik-op-ongewenste-kinderloosheid~b90f6008/   

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20201025_27289152?utm_source=google&

utm_medium=organic  

http://f-site.nl/subaru-boswachter/  

https://m.facebook.com/uitgeverijpluim/videos/dirk-jan-roeleven-en-hester-van-

der-vliet-bij-tijd-voor-max-2020/2794217727520927/  

https://www.youtube.com/watch?v=ZL5oOrW0g34  

https://new.uitgeverijpluim.nl/boeken/de-laatste-reis-van-de-boswachter 
‘Wat een boek! Ik kan niet meer stoppen met lezen, de tranen staan af en toe in mijn 
ogen. Schitterend.’ - Matthijs van Nieuwkerk 
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‘Een meeslepend verteld reisverhaal, maar het is ook meer dan dat. In dit boek zit een 
emotionele, soms pijnlijke mooie rode draad. [...] De auteurs hebben een knappe 
balans gevonden. De combinatie van reisavontuur en introspectie die naar de essentie 
van de vraag “Wat doen wij hier op aarde” gaat, werkt wonderwel. Een bijzonder boek 
dat een bijzondere plek verdient in de reisliteratuur van de Lage Landen. ****’  - Jo 
De Ruyck,  Het Nieuwsblad 

‘Prachtig, prachtig boek.’  - Martine van Os, Tijd voor Max 

‘In een ruk uitgelezen. Bijzonder!.’ Bert Kranenbarg, Bert op 5  
 
‘Ontzettend goed. Een heel eerlijk en ontroerend boek. Spannend ook!’ - Jellie 
Brouwer, Kunststof Radio 1 

‘Een reisverhaal dat naar buiten én naar binnen kijkt: een terugblik op ongewenste 
kinderloosheid. [...] In een prettige stijl, zonder al te grote woorden, laat Roeleven 
zien hoe hij en zijn vrouw zijn omgegaan met hun kinderloosheid.’ - Trouw 

‘Zeer de moeite waard. Het is niet alleen prettig geschreven, het is ook een aanrader 
voor iedereen die een flinke roadtrip wil gaan maken of daarvan droomt’. - 
Youngtimer Magazine 

‘Een combinatie van een roadtrip en een verhaal over kinderwensen, relaties en het 
uitspreken van opgekropte zaken uit het verleden. Best zware kost dus, maar wel 
eerlijk geschreven. En daarom past alles in dit boek zo goed bij elkaar. Het ene 
moment gaat het over de staat van het Russische wegennet en even later volgt er een 
stevige discussie tussen twee mensen die al jaren lief en leed delen, maar nog niet 
alles uitgesproken hebben. Voeg daaraan ook nog eens een flinke dosis exotische 
locaties en een bonte stoet personages toe en je hebt een bijzonder boek te pakken. 
Een boek over de liefde voor reizen, liefde voor auto’s en de liefde voor elkaar.’ - 
Mixedgrill.nl 

 


