
Het Leven in Porto
- Een paar vragen voor hedendaagse ontdekkers



Ze doen me groeien als toerist tot iemand die zowel 
fysiek als mentaal moeiteloos door een landschap 
beweegt – en ik hoop dat deze vragen hetzelfde 
effect op jou hebben. 

Porto neemt een speciale plaats in mijn hart in. 
Ik spendeerde regelmatig wekenlang bij Nuno, ik 
ontdekte de vele wijnproducenten met Alessandra 
en kwam hier na vierhonderd kilometer tijdens 
mijn eerste pelgrimstocht even tot rust. Het is ook 
makkelijk om verliefd te worden op de heerlijke 
tripas à moda do Porto en een goede Vinho do 
Porto.

- Kobe van Reppelen, zomer 2018

Wanneer ik de wereld rondreis, vraag ik me vaak 
af wat mensen motiveert om hun thuis te verlaten 
en nieuwe plaatsen te ontdekken. Ja, er is het 
nieuwe en het onbekende dat mensen aantrekt, 
het ontdekken simpelweg om het ontdekken, maar 
dat kan niet de enige drijfveer zijn, toch? Zou het 
kunnen dat reizen de kans biedt om iets over jezelf 
te leren, op dezelfde manier waarop een goed 
boek, een ritmisch nummer of indrukwekkende film 
dat doet? Als het antwoord op die vraag positief 
is, hoe begin je er dan aan? De eerste keren dat ik 
op mezelf reisde, zocht ik regelmatig de “Top Tien 
Beste Bezienswaardigheden” op, zowel on- als 
offline, maar intussen volg ik een iets persoonlijkere 
manier om steden te ontdekken. Een manier die 
niet draait om het vinden van antwoorden, maar 
integendeel om het stellen van de juiste vragen. 
Dat is hoe het idee voor de “Het Leven In”-reeks 
ontstond: mijn manier om een stad te ontdekken 
met haar kleurrijke straatjes, historische plekken en 
verborgen parels. De vragen in dit boek geven me 
ruimte om stil te staan bij mijn ontdekkingsproces. 

VOORWOORD





1

Wat brengt je naar Porto?



2

Hoe lang tot een muntstuk het water raakt, 
vanop Porto’s meest iconische brug?



3

Wat zou Fernao de Magalhaes denken van het 
hedendaagse Porto?



4

Wat is de échte prijs voor een middagmaal van 
€8?



5

Wanneer iemand op zoek is naar een rustig 
plekje om te lezen, wat raad je dan aan? 



6

Wat is de aangenaamste manier om een local 
te begroeten?



7

Wie is de held van de stad? 



8

Zou je in het stadhuis willen wonen? 
Waarom wel/niet? 



9

Kan je in vijf stappen beschrijven hoe wijn 
wordt gemaakt? 



10

Waar precies in de stad zou je de liefde van je 
leven ten huwelijk vragen? 



11

Aan welke stad doet Porto je denken? 



12

Aan welk lied doet Porto je denken? 



13

Wie, van al je vrienden, zou deze stad het 
meest appreciëren? 

Zou je hem/haar een postkaartje sturen?



14

Stel: je hebt een wegwerpcamera met 24 foto’s, 
waar zou je die gebruiken?



15

Hoe lang moet je in Porto zijn om de stad te 
leren kennen? 



16

Mocht je naar Porto verhuizen, hoe lang zou 
het duren om Portugees te leren? 



17

Wat is het verschil tussen een Portugees en een 
Braziliaan? 



18

Hoe maak je de beste tripas à moda do Porto? 
Wat is het recept, 

en welk is het geheime ingrediënt?



19

Wat is je tweede indruk van Porto? 



20

Welk is het mooiste woord dat je op straat bent 
tegengekomen? 



21

Als de lokale overheid je vraagt om een nieuwe 
stadsvlag te maken, welke kleuren zou je dan 
gebruiken? Kan je hier al een schets maken? 



22

Wat is de Portugese vertaling van jouw 
lievelingswoord?



23

Welk is op dit moment je favoriete nummer? 
Past het bij wat je voor deze stad voelt?



24

Wat is zeker en vast z’n geld waard in Porto?



25

Waar heb je het mooiste uitzicht: Infante Dom 
Henrique’s tuin, of het klooster? 



26

Welk is je favoriete miradouro?



27

Hoe groot is Porto’s grootste konijn?



NAWOORD

Hopelijk gaf de uitstap in Porto je de tijd om 
de Portugese cultuur en taal te ontdekken, de 
geschiedenis van de Portugese keuken te proeven 
en de rust van de Douro te ontdekken. Ik blog 
regelmatig over mijn reizen op kobevanreppelen.
be. Daar kan je meer informatie vinden over deze 
en andere reisgidsen. Het doet me steeds plezier 
om andere reizigers te leren kennen: neem dus 
zeker contact op als je dat wil.

De eerste “Het Leven In”-reeks bestaat uit mijn 
favoriete vragen voor Porto, Lissabon en Hamburg. 
Ik ben erg dankbaar voor de hulp die ik kreeg van 
Alexander Beck om de lay-out en de binnenkant 
van dit boek, inclusief het fotomateriaal, onder 
handen te nemen en om, nog belangrijker, het 
idee mee vorm te geven. Ook bedankt Charlotte 
De Baere voor de prachtige cover: je slaagt erin om 
de hartslag van een reiziger in kleur uit te drukken. 
En bedankt Griet Van Thienen om de Nederlandse 
versie met zorg na te lezen.En ten slotte, een 
dankwoord voor al de mooie mensen en hun 
verhalen die ik telkens weer mocht ontdekken. 

OVER MIJ

Ik reis de wereld rond, op zoek naar originele 
verhalen. De goesting om te reizen is sinds mijn 
jaar als uitwisselingsstudent in Brazilië (2009) enkel 
maar gegroeid. Mijn nieuwsgierigheid bracht me 
al vaak naar Portugal, dat me op vele manieren 
herinnert aan de warmte, de openheid en de 
positieve levenshouding die ik in Zuid-Amerika 
voor het eerst ontdekte. Mijn eerste pelgrimstocht, 
van Lissabon naar Santiago, gaf me de mogelijkheid 
om met het minder bekende binnenland kennis 
te maken. Hierdoor kon mijn liefde voor Europa’s 
meest westelijke land alleen maar groeien. 

- Kobe van Reppelen, zomer 2018
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