
Fietsen 
 
Ik ging fietsen. Fietsen in eigen land, van mijn woonplaats Enschede naar Zuid-Limburg. Ruim 
300 km, in vijf dagen. Veelbelovende route langs rivieren, IJssel, Rijn, Waal en Maas.  Helemaal 
alleen!! Stoer, wat jij? Iedereen juichte het toe en zei: ‘’O, dat moet ik ook eens doen!’ Goed 
verhaal ook. Geen laptop mee, alleen een mooi schriftje met dito pen, voor inspirerende 
ingevingen. En de mobiel? Slechts voor noodgevallen! Een midweekje zonder sociale media, 
facebook en al helemaal geen WhatsApp verkeer met vrienden en familie. Hoogstens een 
babbeltje met een passant, maar dat is het dan ook. Back to basic, just me, myself en my 
bycicle. En dan ’s avonds op een dikke boxspring in een per toeval gevonden kneuterig 
herbergje slapen als een os.  
Inmiddels ben ik terug. Twee dagen te vroeg! Ben tot Venlo gekomen! Nog geen 250 km. Drie 
dagen gefietst in weer en vooral heel veel tegenwind. Regenbroek aan, regenbroek uit en  af en 
toe een zonnestraal. In je eentje ontbijten, in je eentje fietsen, in je eentje avondeten, dat is op 
de eerste dag nog een verademing, maar op de tweede wordt het al een beetje gewoon en ga ik 
uitrekenen wat het allemaal wel niet kost, en op de derde begin ik te zoeken naar een gewillig 
slachtoffer waar ik mijn verhaal van drie dagen aan kwijt kan. Ik ben namelijk een “deler”. Ik 
móet op den duur vertellen wat ik zie en vind, anders raak ik verstrikt in mezelf. Dan toch maar 
wat appen met een vriendin, toch maar even op facebook. Wat zeg ik, ik heb in tijden niet 
zoveel geappt! 
En in de derde nacht, woelend op een hard éénpersoonsbed, met drie muggen en de 
verstikkende mestgeur van Noord Limburgse varkens bedacht ik, ik ben er klaar mee!! Ben om 6 
uur opgestaan, heb een briefje achtergelaten: “Sorry! Door omstandigheden ben ik genoodzaakt 
om vroeger te vertrekken. Geef het ontbijt maar aan de varkens.” Ik ben op de fietst gestapt 
richting Venlo Centraal Station, terug naar huis. 
En terwijl de trein in omgekeerde volgorde langs de plaatsen zoefde die ik zwetend op de fiets 
had bereikt, vroeg ik me af welk verhaal ik op het eerst volgende verjaardagsfeestje zou 
vertellen. Waar kun je mee thuiskomen, bedoel ik? Ach, ik doe gewoon deze versie! De echte. 
Ook stoer! Iedereen heeft recht op een andere vakantie dan verwacht. Daar kun je best mee 
thuiskomen. 
 
  
 
 


