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Regenwoud en plantages
Van Suriname naar Brazilië
THEMA: BALTISCHE STATEN

Waarom je erheen moet,
maar nooit meer terug wilt

Zwart goud
Portable koffiemakers
uitgeprobeerd
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inhoud
10 Smullen in
het Pontisch Gebergte

Als je pas weet dat je vliegtuig naar Turkije
echt vertrekt als je aan de gate staat, is reizen exotischer dan ooit. En als je dan ook
nog een trip maakt door een toeristisch
gebied aan het eind van een coronaseizoen,
weet je zeker dat je je aan het eind van de
wereld waant.

14 Moederziel alleen

Na zes maanden coronabelemmeringen is Grazia niet te houden. Een
herfstig Zuid-Frankrijk wordt het decor van haar eerste soloreis. Als
dat maar geen eenzaam verhaal wordt...

‘Alles dicht, maar wij willen
koffie! Gelukkig laten Hans en
Bert zien hoe je op de mooiste
plekjes lekkere koffie maakt.’
(pagina 31)

17 Thema: Baltische staten

Een reis door de Baltische staten is een zoektocht naar subtiele verschillen.
Want de drie-eenheid die menigeen in Estland, Letland en Litouwen ziet,
strookt niet met de realiteit. Wel een gemene deler: de hang naar tradities en de
relaxte levenshouding van de Balten.

FROUKE VAN OMMEREN
HOOFDREDACTIE

31 Mijn koninkrijk voor een kop koffie!

Je hoeft geen koffienerd te zijn om van goede koffie te genieten. Hans en Bert
probeerden vijf portable koffiemakers uit waarmee je onderweg in een handomdraai een chique bak koffie brouwt.

38 In het Amazonewoud

Wie tegen de stroom in langs de oostkust van Zuid-Amerika gaat fietsen, weet dat hij aan één ding geen gebrek zal hebben: de pracht van de
jungle. Gelukkig kent de route van Jan de nodige afwisseling: hij fietst
ook langs eindeloze plantages, door de darmen van Brazilië.

Beeld voorpagina Hans en Bert ontdekten dat je ook onderweg echt goede koffie kunt
maken (pagina 31) © beeld Ron Visser.
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van de redactie
Lekker advies is dat: ‘Ik hoef er niet zo nodig
naar terug en toch zeg ik tegen iedereen: je
moet er een keer heen’, schrijft Mieke in het
thema over de Baltische staten (pagina 17).
Ook Ria en Joke hoeven niet zonodig terug,
ondanks dat ze wel degelijk genoten van de
geschiedenis en de uitgestrekte leegheid
van de bossen in Estland en Letland.
‘Waarheen, waarvoor’, zingvroeg een
andere Mieke – Telkamp – ooit. Goeie vraag,
want waarom springen we op de fiets? Moet
het altijd mooi en leuk zijn? Fietsreizigers
willen de wereld immers
ervaren zoals die is en niet Spuit erin
een of andere Disneyversie voorgeschoteld krijgen. Natuurlijk
zoeken we niet zo deprimerend mogelijke
bestemmingen uit, maar toch ontkom je er
soms niet aan.
Jan fietste van Paramaribo naar Salvador
da Bahia (pagina 38) om de uitbundig groene
jungle te zien, maar zwoegde onder de
koperen ploert ook door ‘de darmen van
Brazilië’ – lelijke dorpjes vol armetierige,
vaak onafgebouwde huisjes tussen eindeloze plantages. In Zuid-Frankrijk moest
Grazia het zelfs grotendeels zonder zonlicht
stellen (pagina 14). Niet alleen de zon was

BERT PLATZER
EINDREDACTIE

THEO JORNA

ERIK VAN DEN BOOM

UITGEVER

BEELDBEWERKING

Colofon

HERMAN KOPPELMAN

schichtig, vanwege de corona waren de
mensen dat ook – en dat op haar eerste
soloreis.
Type 2 fun noemen ze dat in Angelsaksische
landen: miserabel als je het meemaakt,
maar achteraf had je het niet willen missen.
Want de inwoners van Brazilië’s darmen
waren onveranderlijk hartelijk. Grazia
genoot ondanks de regen van de geschiedenis en de natuur, en koesterde de zonnestralen die er wel waren des te meer. En
Mieke loopt nog steeds te kauwen op wat
het nou voor bijzonders is dat
en gaan er in de Baltische staten in de
lucht hangt.
Zoals we allemaal weten gaat het er sinds
een jaar vooral om wat er in de rest van de
wereld in de lucht hangt. Terwijl ik dit schrijf,
vliegen de nieuwsberichten over inentingsprogramma’s met de nieuwe vaccins ons om
de oren en dat stemt hoopvol: wellicht zwermen we over een paar maanden weer over
de wereld uit alsof er niets is gebeurd. Met
andere woorden: spuit erin en gaan – al
bedoel ik daarmee iets anders dan profsporters van een bedenkelijk allooi – en
genieten van al het lelijks dat de wereld te
bieden heeft.

EVA VAN TULDEN

WILLEMIJN IN ‘T VELD JAN POSTEMA

MIEKE HUISMAN

Dit is het gezamenlijke verenigingsblad van

leden@wereldfietser.nl (ook voor adreswijzigingen). In

Uitgeverij Holcus

De Wereldfietser in Nederland en De Vakantie

Vlaanderen loopt het lidmaatschap per kalender-

Advertenties Sylvia Hemelaar,
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Laos – Luang Prabang
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TEKST EN BEELD GRÉGORY LEWYLLIE

Zoals in veel Aziatische landen staat ook Laos
bol van het boeddhisme. Tal van religieuze
gebruiken en tradities worden er nog steeds
hoog in het vaandel gedragen, zoals het eeuwen
oude ritueel waarbij monniken aalmoezen krijgen. Voor dag en dauw schuiven in de straten
van Luang Prabang de monniken aan in een
lange rij. Blootsvoets en getooid in oranje gewaden wandelen ze voorbij de geknielde inwoners
en nemen dankbaar het voedsel van de dag in
ontvangst. Door deze daad van barmhartigheid
hopen de inwoners op een positief karma en een
betere reïncarnatie. De fotogenieke monniken
zijn stilaan de sterren op de catwalk geworden
– de ochtendlijke bedelronde is uitgegroeid tot
een toeristische topattractie.
Deze foto staat in het pas verschenen boek van
Grégory: Sp(r)aakmakende verhalen over Azië
– een fotografische blik vanop mijn bamboefiets. Kijk op pagina 47 voor een bespreking. Het
boek is te bestellen op www.solarbiketour.com
of per mail: glewyllie@gmail.com.
DIT ZAG IK is een buitengewone foto van een
fietsreiservaring. Wil je jouw ultieme reisfoto
delen? Stuur dan je foto met een begeleidende
tekst van maximaal 150 woorden naar:
redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@
vakantiefietser.be.
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op kleine schaal

TEKST BERT PLATZER

© BROOKS ENGLAND

© STEFAN HAEHNEL

Waterdichte tassen
De zadels van Brooks zijn al populair onder
fietsreizigers en met de nieuwe Scala-tassen
hoopt het Engelse merk ongetwijfeld eenzelfde
populariteit te bereiken. De serie bestaat uit
tien zijtassen, bikepackingtassen en aanvullende tasjes – in stijlvol donkergroen – voor
fietsreizen in de breedste zin van het woord. De
gelaste naden en waterdichte ritsen moeten de
inhoud droog houden. Vooral de zijtassen zijn
relatief licht. Minpunt: de frametas wordt
slechts in één maat aangeboden.
Dat laatste geldt ook voor de nieuwe frametas
van 8Bar. Dit fietsenmerk uit Berlijn komt met
een mix van nieuwe en geüpdatete, waterdichte
tassen, eveneens met gelaste naden en waterdichte ritsen. De tassen zijn specifiek voor bikepacken bedoeld. De stuurrol lijkt nogal aan de
kleine kant en de tassen zijn zwaarder dan die
van Brooks, maar ze zijn ook ronduit goedkoop.
www.brooksengland.com
https://8bar-bikes.com
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Dwaalspoor
In haar nieuwe boek fietst Marica van der Meer
na haar verjaardagsfeest in haar buitenhuis de
tegen
overgestelde richting van haar huis op.
Het idee: de aarde is rond, dus zal ze vanzelf
weer thuiskomen. Anders dan de titel – Dwaal
spoor. Een vrouw op de fiets. Alleen de wereld
rond – doet vermoeden, ‘beperkt’ Marica zich tot
Zuid- en Noord-Amerika. Ze ondergaat de cultuurverschillen met een gelegenheidsreisgenoot uit El Salvador, worstelt met de blubber van
Guyana en lift met zeilboten door de Caraïben,
wat op legale wijze nog niet zo makkelijk blijkt.
Onderweg in Texas hoort ze voor het eerst over
een nieuw virus in China. 24,99 euro.
www.uitgeverijelmar.nl

gratis
Gratis routes Benjaminse
Om de lockdown door te komen, publiceerde
Paul Benjaminse afgelopen jaar al een reeks
fietsroutes in Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht. Voor het merendeel op basis van
fietsknooppunten en LF-routes maakte hij
routes van veertig tot tachtig kilometer lang,
waarmee hij de fietser belooft mee terug te
nemen in de tijd naar ‘Oud Holland’, waardoor
de fietser het landschap op een andere
manier leert kennen. De zeven gidsjes met de
routes sluiten op meerdere plaatsen op
elkaar aan en zijn gratis te downloaden,
inclusief de gps-routes.
www.cyclingeurope.nl

Trekkershutten online boeken
Voor wie niet van winterkamperen houdt: de trekkershutten van stichting de Groene Koepel in de Benelux en de
Eifel zijn nu direct online te boeken. Op de vernieuwde
website kun je met de zoekfilters een betere keuze maken
uit de verschillende typen hut, van Scandinavisch tot lodge,
pod, of duurzame trekkershut. Ook op het voorzieningenniveau van de hut kun je selecteren. Handig als je in de
winter een hut met een kachel wilt.
www.trekkershutten.nl

THEMA
OPROEP

WIN
Win Wouter Deboots boek
In Vlaanderen werd VRT-reporter Wouter Deboot
bekend van het tv-programma Iedereen beroemd.
Ook was hij op televisie te zien naar aanleiding van
zijn boeken – en fietsreizen – Dwars door Amerika
en Dwars door Oceanië. Van het laatste boek vind je
op pagina 42 een recensie. Wil je een exemplaar
van Dwars door Oceanië winnen? Mail ons dan het
antwoord op de vraag wat Wouters volgende reisbestemming moet zijn en vooral: waarom? Uit de
inzendingen zal Wouter zelf het meest inspirerende
idee kiezen.
redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@vakantiefietser.be

© UNSPLASH

Noord-Frankrijk

© ERIK VAN DEN BOOM

© BAOBAB BIKES

Baobab Bikes
In zijn zoektocht naar de ultieme, offroad vakantiefiets begon
Wereldfietser Marc Dirkx een jaar geleden zijn eigen fietsenmerk:
Baobab Bikes. Afgelopen maand onthulde hij de eerste loot aan de
Baobabstam: de Moja, een kruising van een vakantiefiets en een
mountainbike. Frame en vork zijn uitgevoerd in chroom-molybdeenstaal en rijkelijk voorzien van oogjes en nokjes voor bidons,
dragers en spatborden. De framesets zijn beschikbaar in drie maten
en worden geleverd met een Cane Creek 40 balhoofdstel en een
zadelstrop, en kunnen in nagenoeg elke RAL-kleur worden gespoten. Indien gewenst bouwt Marc naar jouw wensen de fiets compleet
op. 1395,00 euro (frame en vork).
www.baobab-bikes.nl

Zet het voorvoegsel ‘noord’ voor een land, een regio of
een stad en in je hoofd zet zich direct een beeld vast. Het
geldt voor vrijwel elke geografische plek, maar zeker
voor Frankrijk. Bij Noord-Frankrijk denken sommigen
aan de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, anderen
aan ontvolkte dorpen in uitgestrekte landbouwgebieden
en weer anderen aan vis eten aan de kust in plaatsjes als
Ambleteuse of Wimereux. Om een gevarieerd beeld te
schetsen van de regio zijn wij op zoek naar zelfgemaakte routes, geliefde plekken, persoonlijke voorkeuren
en gedenkwaardige voorvallen. Heb jij bijzondere herinneringen aan een fietstocht door Noord-Frankrijk?
Stuur je verhaal en je foto’s voor 30 maart 2021
naar redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of
redactie@vakantiefietser.be.
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www.schwalbe.com/
recycling

BEELD HILDE GEENS

column
Hilde Geens maalt kilometers in
haar hoofd en met haar kuiten.

Ik ontmoet Elijo in Héroes de Independencia, aan het begin van mijn
tocht door Mexico. Elijo is met de fiets op de terugweg van Mexicali
naar Ensenada. In Mexicali heeft hij een afspraak aan de universiteit
gehad om steun te zoeken voor zijn grote droom: een fiets waarmee
hij door de lucht zou kunnen vliegen. De voordelen zijn talrijk: geen
slijtage van de banden, de uitgelezen oplossing voor fileproblemen en
de mogelijkheid om een traject in vogelvlucht af te leggen in plaats van
gebonden te zijn aan de aardse realiteit van de wegeninfrastructuur.
Ik neem zijn fiets in ogenschouw. Het is een reflex, elke fiets die in
mijn blikveld valt, wordt aan een grondige analyse onderworpen. Zijn
fiets heeft geen zadeldek meer en het achterwiel is stuk. Maar het
lijkt hem niet te deren. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om
de bus te nemen of te liften – hij is al zo ver geraakt met deze fiets.
Zijn afspraak aan de universiteit was geen succes. Blijkbaar zagen
ze daar andere prioriteiten dan vliegende fietsen, maar Elijo geeft
zijn droom niet op. In zijn rechterhand houdt hij trots de vleugels van
een vlinder vast. Ik glimlach, zou Boudewijn de Groot hier ooit
gepasseerd zijn?
Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht
(…)
Maar zo hoog kan ik niet komen
Dus ik vlieg maar in mijn dromen
Ik denk maar niet aan het laatste couplet. Door met Elijo te praten
over zijn droom kan ik niet wachten om de rest van Baja California te
ontdekken. Baja California is een schiereiland met aan de ene kant

Het probleem
met dromen
de stille oceaan en aan de andere kant de Zee van Cortés. Ik fiets van
de ene kust naar de andere en weer terug, en kampeer bijna elke
nacht op het strand. Ochtenden aan de Zee van Cortés beginnen
steevast met een prachtige zonsopgang en de zon gaat onder in de
Stille Oceaan. Baja California is een plaats voor dromers.
Iedereen loopt hier zijn dromen achterna. Sommigen willen de
grens oversteken naar de Verenigde Staten, dromend van een beter
leven voor henzelf en hun familie. De surfers dromen van die ene
perfecte golf. En dan zijn er anderen die hun droomleven al lang
gevonden hebben.
Pancho woont samen met zijn twee honden op een verder verlaten
strand, Pancho Beach. Als dat niet de onbereikbare droom is van
elke reiziger, vereeuwigd worden op de landkaart. “Soy el rey, esta es
mi castillo”, zegt hij met enige trots: ik ben de koning en dit is mijn
kasteel. De droom van Pancho behelst naast zijn kasteel ook overmatige bierconsumptie en het bingewatchen van Amerikaanse blockbusters in zijn kleine caravan. Zou hij gestopt zijn met dromen?
“The trouble with dreams is you never know when to hold on and when
to let go”, zong Eels. Ik hoop dat Elijo zijn droom niet opgeeft. Het is
in ieder geval veel makkelijker om over het zand van Baja California
te vliegen dan erover te rijden, heb ik proefondervindelijk moeten vaststellen. b
tijdschrift voor fietsreizigers
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Baklava, thee en tumult
Door de uitgestorven bergen van Noordoost-Turkije
In tijden van corona moet je pakken wat je pakken
kunt. Zoals Anne en Marco, die zich in het P
 ontisch
Gebergte in Noordoost-Turkije in een toeristisch
gebied aan het eind van de wereld wanen.
Ondanks de pandemie en een cartoonrel voelen ze
zich meer dan welkom.
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TEKST EN BEELD ANNE COCQUYT KAARTJE MARC KNAPEN

De reis begint avontuurlijk, op een manier die we niet gewoon zijn. gesticht in 386 en is op 1200 meter hoogte
Mijn vriend Marco en ik boeken onze vlucht twee dagen voor vertrek tegen een verticale rotswand gebouwd.
en zijn pas zeker dat we echt naar Turkije kunnen wanneer we in de Onderweg kruisen we wegwerkers die de
luchthaven van Zürich aan de gate aan het wachten zijn. Het is weg verder aan het asfalteren zijn. We
22 oktober en vele landen in Europa staan weer op het punt een nemen aan dat het toerisme de reden is
lockdown in te lassen. In deze coronatijden voelt reizen nóg exoti- waarom deze weg naar niets zo in spoedscher aan. De mogelijkheid bestaat dat we bij terugkeer in quaran- tempo geasfalteerd wordt.
Na twee dagen fietsen bevinden we ons in
taine moeten. Dit nemen we voor lief.
Eens aangekomen in Trabzon, normaal gezien een redelijk toeris- een prachtig, wijds berglandschap. Het voelt
tische stad aan de Zwarte Zee, ruiken we het avontuur. Ondanks het aan als het einde van de beschaving. De weg
feit dat we geen woord Turks spreken, verlopen
zaken als het organiseren van onze eerste over- Meer dan een paar verschrompelde tomaten,
nachting, eten kopen en geld wisselen ongelooflijk
vlot. Na een jaar zonder reizen genieten we met chips en tandpasta is hier niet te vinden
volle teugen van de baklava, uitnodigingen tot çay
drinken en het leren van een nieuwe taal. Het is ons direct duidelijk klimt tot 2300 meter en wordt ruwer. We zien
dat ook hier corona serieus genomen wordt. Iedereen op straat nog slechts een paar huizen in de verte en
draagt een mondmasker en men vraagt ons maar al te graag uit bevinden ons een stuk boven de boomgrens.
Meer dan wat dorre grassen groeien hier niet.
over de situatie thuis.
In het laatste kleine dorp, Dilaver, proberen
we nog eten in te slaan, maar veel meer dan
Kachel van autovelgen
De volgende dag rijden we over de drukke uitvalswegen Trabzon uit een paar verschrompelde tomaten, chips en
om een deel van het Pontisch Gebergte te doorkruisen. We mijden de tandpasta is hier niet te vinden. Nochtans is
allerhoogste toppen, uit schrik voor sneeuwval en hun alpine karak- dit een toeristische bestemming.
We mogen onze tent opslaan naast een
ter. De Kaçkar Dağı, de hoogste berg hier, ligt namelijk op 3942 meter
hoogte. Na een paar uur fietsen nemen we een zijweg in de richting verlaten hotel. Ezmir, de zoon van de
eigenaar, legt ons later uit dat het hier
van de bergen. De weg kronkelt langzaam naar boven en pas op het 
einde verandert deze in een grindweg. Deze route passeert ook het normaal tijdens de zomer een erg populaire
indrukwekkende Sümela
klooster. Dit Byzantijnse klooster werd bestemming is voor Arabische en ook
tijdschrift voor fietsreizigers
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Uitzicht vanaf de Anzer Dağı, op drieduizend meter hoogte

Anne en Marco fietsten gedurende zeven dagen door het
Pontisch Gebergte. Ze legden 320 kilometer af, overbrugden 6930 hoogtemeters en aten per persoon minstens een kilo baklava. Anne ervoer de Turken als
gastvrij en zeer eerlijk. Met de afwisselende landschappen, rust en goede, onverharde wegen is het gebied
waar Anne en Marco fietsten een aanrader voor kortere
fietsreizen, zeker tijdens de herfst. Hoewel ze elke dag
in een T-shirt fietsten en er geen druppel regen viel, is
bij slecht weer sneeuwval zeker geen uitzondering.
‘s Nachts lagen de temperaturen rond het vriespunt en
stond er vaak een stevige bries. Anne mailt geïnteresseerden graag de gereden route, alsook bikepackingroutes in Zwitserland: cocquyt.anne@gmail.com.
Zwarte Zee
Trabzon

Eskipazar

TURKIJE

Dilaver

Sümelaklooster
Nationaal park
Altindere Vadis

Ikizdere

Pontisch Gebergte

Aydintepe
Bayburt
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Çoruh

10

20 km

Marco en Anne hebben beiden een zwak voor pups en delen hun eten

Turkse toeristen. Nu is de herfst bijna ten einde en verwacht men
elk moment sneeuw. De meeste inwoners van het dorp trokken
reeds met hun familie en vee naar lagergelegen gebieden. Ondanks
de tegenvaller in bevoorrading mogen we niet klagen. We kunnen
mee-eten ten huize Ezmir en warmen ons op aan de kachel gemaakt
van oude autovelgen. Ook op de rest van ons traject is het moeilijk
winkeltjes te vinden. Gelukkig helpt de lokale bevolking ons altijd
verder. Verhongeren doet men hier zeker niet.
Ook in de kleine dorpjes heeft iedereen een mondmasker op zak.
Soms lijkt het zelfs alsof de corona-epidemie het enige is wat we
met de lokale bevolking gemeenschap- Het is schattig ouderen elkaar
pelijk hebben. We
proberen in te schat- een boks te zien geven
ten wat de lokale
regelgeving is en zijn opgelucht te voelen dat we ondanks deze epidemie welkom zijn. Het lijkt erop dat men in het openbaar overal een
mondmasker moet dragen. Verder kleven overal in openbare gebouwen stickers die aanmoedigen tot afstand houden. Het is schattig
ouderen elkaar een boks te zien geven. Iedereen begrijpt duidelijk
het doel van de maatregelen.
Erdogan-cartoon
We reizen traag en genieten. Thuis in Zwitserland maken Marco en
ik tijdens het weekend vaak uitdagende bikepackingtochten. Met
onze full suspension mountainbikes rijden we door alpine berglandschappen, rollen onze slaapmatjes ergens uit onder de sterren en
genieten van de adrenaline op heuse rollercoastertrails. Deze weekends zijn onze energieboosters, vol adrenaline en natuurschoon.
Maar ons onderdompelen in een andere cultuur en een ander landschap kunnen we thuis helaas niet. De rust van deze nieuwe omgeving doet ons uitermate goed. We genieten van het rustig omhoog
fietsen en nemen alle details in ons op.
De vierde dag komen we in de middag aan in het dorpje Aydıntepe,
waar we in een restaurantje een overvloed aan eten bestellen.

Een kleine onderhouds- en poetsbeurt voor de fietsen
(boven), het Sümelaklooster (rechtsboven) en een
schaapskudde die nog niet naar lagergelegen gebieden
is gebracht (rechts)
Wanneer we wensen te betalen, blijkt dat de burgemeester, die er ook aan het lunchen is, onze rekening
al heeft betaald. We staan perplex en proberen met
handen en voeten onze dank te uiten. En dit is niet het
enige voorval waarbij men ons eten schenkt of onze
rekening betaalt. We voelen ons vereerd en nemen
deze ervaring van ultieme gastvrijheid graag mee
naar huis.
We beslissen een omweg te maken door de stad
Bayburt, met een groot, middeleeuws kasteel aan de
rand van de stad ooit een belangrijke plaats langsheen
de zijderoute. Het is een gezellige afwisseling tijdens
onze tocht. Tot ‘s avonds laat kuieren we rond, drinken
overal çay en eten onze dagelijkse portie baklava. De rivier Çoruh,
die door de kleine stad loopt, maakt het aangenaam vertoeven.
Vaak zien we Frankrijk op het Turkse nieuws verschijnen. Het
tumult om de Erdogan-cartoon van Charlie Hebdo is groot. Ook
vraagt men ons vaak wat onze religie is en of we van Frankrijk zijn.
Maar het wordt ons al snel duidelijk dat de Turken veel toleranter en
ruimdenkender zijn dan hun leider. Men nodigt ons maar al te graag
uit voor thee en met behulp van Google Translate stelt men ons een
hoop onschuldige vragen. Ook maakt men ons duidelijk dat de islam
een goede religie is en moslims niet allen terroristen zijn, maar liever çay drinken met toeristen.
Junglegevoel
Opnieuw trekken we de bergen in, de weg stijgt terug van 1500 tot 3100
meter. Een heuse klim, maar ondanks de vele onverharde wegen hier is
het bijna nergens te steil en kronkelen we traag maar zeker omhoog.
Tijdens het plannen hadden we deze route veel zwaarder ingeschat. Het
is grappig dat het in de praktijk eens makkelijker blijkt te zijn dan verwacht. Er zijn opvallend veel waterbronnen in het dorre landschap.
De voorlaatste dag staat het hoogste punt van onze route op het
programma, een naamloze col van 3100 meter. De hele weg naar de
top komen we slechts twee auto’s tegen. Opnieuw lijkt het alsof de

herders en hun kuddes reeds zijn weggetrokken uit de regio. Eens we de col naderen, verandert het landschap in een heus
alpine landschap. Verse sneeuw en steile
rotswanden tekenen het landschap. Na de
col genieten we van een afdaling van 2600
hoogtemeters waarbij we van dit ruwe landschap afdalen naar een zwoel klimaat –
ronduit spectaculair.
Op onze laatste dag rijden we van Ikizdere
terug naar de kust en nemen een taxi naar
Trabzon. Onze route tot de kust loopt deels
over de hoofdroute, die zeer aangenaam
fietst, en deels over kleine zijwegen langsheen de met theeplantages volgebouwde
vallei. Af en toe krijgen we een heus junglegevoel – de kleine zijwegen lopen soms door
dichte, overgroeide en vochtige bossen. Zo
eindigen we onze route vlotjes en tevreden.
Verzadigd met baklava en mooie herinneringen keren we terug naar huis, waar we
niet in quarantaine hoeven. b

De Turken zijn
veel toleranter
en ruim
denkender
dan hun leider
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TEKST EN BEELD GRAZIA VISSER KAARTJE MARC KNAPEN

Eenzaam en alleen
De gure kant van Zuid-Frankrijk
Na zes maanden coronabelemmeringen is de drang
naar avontuur zo groot dat ik besluit om solo te gaan
fietsen in Zuid-Frankrijk. Dit wordt mijn experiment
om alleen te reizen. Hoe ga ik het ervaren?
Tijdens de autorit naar Zuid-Frankrijk kom ik tijdens een tussenstop
een fietser tegen. Hij vertelt dat hij de hele wereld heeft rond gefietst
en overal warm en vriendelijk is onthaald, maar nu in Frankrijk krijgt
hij geen contact met de mensen. Hij vindt het vreselijk. Ik denk: dat
zal vast meevallen. Ik spreek goed Frans en maak zo makkelijk contact dat ik me niet kan voorstellen dat de tocht eenzaam zal worden.
Bij vrienden in de Dordogne zet ik mijn auto neer. Met een volgepakte fiets start ik op de relatief vlakke fietsroute langs de rivier de
Dordogne. De omgeving is hier mooi, met boerderijen van warmgele
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stenen, die veelal zijn omgetoverd tot ware
paradijsjes met grote tuinen. Ik fiets langs
maisvelden, zonnebloemvelden en notenplantages, door mooie middeleeuwse dorpen
met grote abdijen en langs tientallen kastelen. Ook tref ik een gezellige dorpsmarkt.
Dat hier coronamaatregelen genomen zijn,
zie ik aan de mondkapjes in de openbare
ruimtes en in drukke dorpscentra op straat.
Op sommige campings zie ik veel campers,
maar meestal is het niet druk. Ik ben de enige reiziger met een tent en zonder toilet. De
sanitaire voorzieningen zijn voor mij alleen.
Zwijnenmodderpoel
Ik vind het leuk om mensen te vragen naar de
geschiedenis van de omgeving. Vooral oudere
mannen zijn tot een gesprek te verleiden en
juist zij blijken me ook veel te kunnen vertellen. Tijdens de laatste ijstijd was deze streek
door haar milde klimaat een toevluchtsoord
voor onze voorouders, de cro-magnonmens.

ne
dog

Zij hebben hier bijzondere tekeningen met
jachttaferelen achtergelaten in grotten die
zich nu hoog boven de rivier bevinden. Sinds
die tijd hebben de rivieren zich diep in het
landschap ingesleten.
Souillac is een oud stadje dat zijn naam
ontleent aan het Gallische woord voor
‘zwijnen
modderpoel’. De Galliërs werden
verdreven door de Romeinen, die het
christendom hier al in de eerste eeuw na
Christus introduceerden, wat de aanwezigheid van hele oude kerken en abdijen verklaart. Een bloeiperiode was de twaalfde
eeuw, toen vele kastelen zijn gebouwd, met
ieder zijn eigen verhaal. Château de
Castelnaud en Château de Montfort werden
door Bernard de Casnac gebouwd. Op een
informatiebord wordt hij beschreven als een
zeer wrede man die zich voegde bij de
katharen en werd verdreven door Simon IV
de Montfort.
Ik download een boek en raadpleeg Wiki
pedia. Ik lees dat de katharen stonden voor
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, met
belangrijke waarden als respect, barmhartigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. Simon IV de Montfort, gesteund

Le Buissonde-Cadouin

Soulliac
Château
de Montfort
Château
de Castelnaud

Dor

Afgelopen september
fietste Grazia gedurende
12 dagen – waarvan het 8
regende – 480 kilometer in
Zuid-Frankrijk, zoveel
mogelijk over autoluwe
asfaltwegen. De temperatuur varieerde overdag van
rond de 6 tot 23 graden.

Miers

Gouffre
de Padirac

Gramat
Assier
Parc naturel régional
des Causses du Quercy

Figeac

Conques
SaintGeniez-d’Olt

Lot

Rodez
10

20 km

door de toenmalige paus en de Franse koning, veroverde tijdens de
Albigenzische Kruistochten, gericht tegen de katharen, met zijn
leger wel tien kastelen en vele steden en dorpen. Hij vermoordde
duizenden mensen door het zwaard, martelingen en op de brandstapel. Zijn leger roofde hele steden leeg en brandde ze plat, inclusief hun inwoners. Wie was er hier wreed?
Half opgegeten schaap
Inmiddels heb ik een paar fikse klimmen in de benen – ze gaan me
steeds beter af. Martel ligt boven op een berg. Er hangen veel schilderijen van Gilles Sacksick in dit middeleeuwse stadje, wat het
bezoek heel bijzonder maakt. Op het centrale plein, de oude marktplaats, ligt de dansvloer er verlaten bij, wachtend op betere tijden.
De zon schijnt, maar een paar uur later is de lucht gevuld met
zwarte wolken die snel naderbij
komen. Wanneer ik mezelf en Ik kan me niet voorstellen dat
mijn bagage waterdicht heb
de tocht eenzaam zal worden
ingepakt, barst het onweer los.
Het is nog een half uur naar de
camping. Ik daal af en vind de afgelegen camping aan de rivier
gesloten. De regen valt met bakken uit de hemel en ik wil niet verder fietsen. Ik vind een doorgang naar het terrein en zet de tent
verscholen op. Ik voel me niet echt op mijn gemak en de regen
ervaar ik nu eerder als bedreigend dan gezellig. Toch slaap ik goed.
Zodra ik de Dordogne ben overgestoken doemt er een enorme,
steile rotswand voor me op. Vooralsnog fiets ik erlangs. Ik hoop een
droog plekje te vinden waar ik water kan tanken, maar het is stil op
tijdschrift voor fietsreizigers
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In de middeleeuwse dorpjes langs de Dordogne is het nog druk op straat

De

straat en in elk dorpje is het café of de winkel dicht. Het blijft miezeren en inmiddels ben ik aan een steile klim begonnen. Boven kom ik
op een plateau. Af en toe is er een boerderij. Het ziet er hier veel
armer en kariger uit dan rond de rivier. De huizen zijn van lichte,
geelwitte stenen. Plotseling zie ik een half opgegeten schaap en een
hinkend schaap ernaast. Zouden hier wolven zijn? Bij een boerderij
verderop zie ik een boer een grote hooibaal voortrollen. Hij belooft
te gaan kijken bij de schapen.
Het klimmen gaat steeds moeizamer. Is mijn energie op? De
miezerregen nodigt niet uit om te rusten. Dan ontdek ik dat mijn
voorband leeg loopt. Gelukkig is het gaatje snel gevonden en
geplakt. Het is even doorzetten om in Miers te komen. Bij het centrale plein hangen twee bewerkte schilderijen van Pieter Bruegel.
De gezichten op de schilderijen zijn vervangen door die van de inwoners van Miers, inclusief dat van de burgemeester. Gelukkig is er
een klein winkeltje waar ik mezelf laat verwennen met koffie en
gebak. Dan breekt de zon door en nestel ik me op de camping, met
een zwembad voor mij alleen.
dansvloer ligt er verlaten bij, Op dit plateau in de Quercy
bezoek ik de Gouffre de
wachtend op betere tijden Padirac, het grootste natuurlijke grottencomplex van
Europa. Met een bootje varen we door de grotten met hun enorme
kathedralen, bijzondere kleuren en door miljoenen jaren gevormde
druipsteenformaties. Wat moet het spannend geweest zijn toen
deze grotten in 1889 werden ontdekt. Waarschijnlijk zaten ze vol
met vleermuizen, want Édouard-Alfred Martel en zijn medeontdekkers moesten oppassen niet over de drek uit te glijden. Nu is er
geen vleermuis en vleermuizenpoep meer te zien. Helaas, waar de
mens komt, moeten de dieren wijken.
Kouder, stiller en guurder
De volgende dagen regent het onophoudelijk. Na een rustdag vertrek
ik toch. Goed ingepakt vlieg ik met de wind in de rug over het golvende
plateau. Ik heb links uitzicht over heuvels met een lappendeken van
akkers, bosjes en weilanden met schapen en koeien. Rechts kijk ik
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Genieten van de weinige zon in Clairvaux

over oneindige beboste heuvels. Rond het
middaguur warm ik me op met een menu du
midi in een vol restaurant in Assier, waar alle
werklieden uit de buurt gezellig bij elkaar zitten. Dan is het droog en stuwt de wind me de
bergen op tot ik afdaal naar Figeac, een pelgrimsoord op de route naar Santiago.
Het begint opnieuw te regenen. Het wordt
steeds kouder, stiller en guurder. Uit de
mistflarden duiken kastelen en dorpjes op.
De huizen worden steeds somberder in hun
donkere, bruingrijze kleur. Via de Vallée du
Lot fiets ik naar het stadje Conques met zijn
grote abdij. In de abdijtuin klinkt muziek van
verschillende solisten en een koor. Wat een
vreugde om deze mooie klanken te horen!
Deze ijskoude, natte dagen vind ik onderdak in hotelletjes, waar het net als op de
campings stil is. Eén keer vind ik leuk gezelschap in een Zwitsers echtpaar. Ik mis
gezelligheid en ik mis het om op een aangename plek te kunnen rusten tijdens de fietsdagen. Dit put me uit. Het weerbericht
belooft weinig goeds en ik besluit richting
mijn auto te fietsen. In de Aveyron, tussen
Rodez en Capdenac, verrast me de mooie
dieprode kleur van de grond en de dorpen.
In de zonneschijn geniet ik van het fietsen
over de kleine, rustige kronkelweggetjes
heuvelop en -af door de mooie dorpjes.
Als de regen weer heftig neer blijft dalen, ga
ik graag in op de uitnodiging van mijn vrienden
om me te komen ophalen in het witte stadje
Gramat met zijn wit-beige huizen, kerk en plaveisel. Daar eindig ik mijn fietstocht in coronatijd gezellig in een uurtje zonneschijn. b

XXX

EN BEELD XXX KAARTJE XXX
SAMENSTELLING MIEKE HUISMAN BEELD ERIK VAN TEKST
DEN BOOM

THEMA

Baltische
staten
In de themaoproep schreven we al: de Baltische
staten zijn niet alleen leuk. Ook de inzendingen
lieten een gemengd beeld zien. Stug volk, te weinig voorzieningen, langsrazend verkeer en eindeloze bossen vol mulle zandwegen. En toch moet je
er heen. Waarom? Vanwege de eindeloze bossen
vol rustige zandwegen, de vriendelijke mensen en
de rijke cultuur en geschiedenis. En omdat er iets
ongrijpbaars in de lucht hangt.
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Omdat er daar iets
bijzonders in de lucht hangt
Er is niks aan om in de Baltische staten te
fietsen. Het asfalt is druk, het gravel eindeloos.
Ik wilde er niet per se fietsen. Finland was het
doel, we waren in Polen, de Baltische staten
lagen ertussen. Toch hadden die kleine landen
aan de Oostzee iets exotisch. Dicht bij huis en
modern, maar toch zo anders.
Hemelsbreed zijn de Baltische staten niet
ver weg, maar het is toch een hele reis om
er te komen. Vanuit huis kun je de Hanze
route fietsen langs de Duitse kust, dan de
Oostzeeroute van Polen tot Kalinin
grad
nemen en daar overstappen op de R1 naar
Klaipėda (Litouwen), Riga (Letland) en Tartu
(Estland). Wie minder tijd heeft, kan de trein
naar Duitsland nemen en met een veerboot
de Oostzee oversteken. Ook vanuit Zweden
en Finland zijn er meerdere mogelijkheden
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voor een overtocht. De meeste veerdiensten varen op Tallinn
(Estland), Riga en Liepāja (Letland), en Klaipėda (Litouwen).
Jasper en ik staken de grens tussen Polen en Litouwen over bij het
Vištyčio Nationaal Park. Langs het Meer van Vištytis lag een verlaten
picknickplaats die als camping op de kaart stond. In het midden dreef
een lijn boeien die de grens met de exclave Kaliningrad markeerde.
Aan de overkant lag een stuk Europa waar we niet in mochten omdat
we geen visum hadden. We konden er zo naartoe zwemmen. En daarin lag direct wat van de mystiek van de Baltische staten. Dat machtige, ongrijpbare Rusland was hier voelbaar dichtbij.
Hetzelfde effect had de grensovergang bij Kybartai, een stuk naar
het noorden in Litouwen. We waren net op tijd om de doortocht van
een Russische trein te bekijken. Het spoor kruiste de weg en daarachter lag de Oblast Kaliningrad. Voor de gesloten slagbomen stond
een lange rij auto’s en fietsers in een brede straat met kleurloze
betonnen etagewoningen. De mensen kwamen op ons af om ons in
onverstaanbaar en gepassioneerd Litouws de weg te wijzen. Het
was een romantische bedoening. Ik voelde een soort misplaatste
nostalgie voor een Sovjet-Unie die ik als kind van de jaren negentig
nooit gekend heb en die ook niet zo’n goede naam heeft gemaakt in
de Baltische staten.
Geen drie-eenheid
De recente geschiedenis van de Baltische staten hangt van ellende
aan elkaar. De drie landen worden, ook in dit themanummer, als een
soort drie-eenheid beschouwd, maar dat zijn ze van oudsher niet.

TEKST MIEKE HUISMAN BEELD ERIK VAN DEN BOOM

Mieke
Vooral Litouwen is een uitzonderingsgeval. In de zeventiende en mee aan de executie en deportatie van
achttiende eeuw was dit land onderdeel van het Pools-Litouwse 200.000 joden in Litouwen en 90.000 in
Gemenebest. Estland en Letland werden in die tijd door een Letland. Toen in 1944 de Russen de boel
Duitstalige elite geregeerd, eerst als Zweedse provincie en later als opnieuw overnamen, werden de anti-comonderdeel van het Russische keizerrijk. Pas aan het einde van de munistische sympathisanten naar Siberië
achttiende eeuw kwam ook Litouwen onder Russisch bestuur.
verbannen. 130.000 Litouwers, 40.000 Letten,
Wat de taal betreft is Estland de uitzondering. Finnen en Esten kun- en honderdduizenden Esten werden gedenen elkaar begrijpen zoals ook Nederlanders en Duitsers elkaar porteerd. Ook vluchtten veel mensen naar
begrijpen. Litouws en Lets vormen samen een eigen taalfami- Tussen de hoofdsteden werd een menselijke keten
lie en daar is voor niemand een
touw aan vast te knopen. Bij de gevormd om te demonstreren tegen de Sovjetoverheersing
oprichting van de Baltische
Assemblee in 1991, een samenwerkingsverband van de Baltische het Westen. De vrijgekomen woningen en
staten, werd al snel overgeschakeld op het – gehate – Russisch omdat banen werden in Estland en Letland ingenode landen elkaar niet konden verstaan.
men door Russen. Nu nog is een kleine dertig
Rusland werd als onderdrukker beschouwd. Toen in 1918 het procent van de bevolking in de Baltische staRussische keizerrijk door de Sovjets werd overgenomen, ontstond ten Russisch.
er grote chaos in de Baltische staten. De landen gebruikten die chaNa de Tweede Wereldoorlog streden de
os om zich onafhankelijk te verklaren. Maar in 1940 stonden de landen opnieuw individueel voor onafhankeSovjets weer voor de deur. In het Molotov-Ribbentroppact had nazi- lijkheid. Over het algemeen ging dat er
Duitsland met de Sovjet-Unie afgesproken dat de landen elkaar niet vreedzaam aan toe. Tijdens de Zingende
zouden aanvallen. Hitler wilde zo een tweefrontenoorlog voorko- Revolutie, van 1987 tot 1991, werden natiomen. In een geheime clausule werd Polen verdeeld. De ene helft nalistische liederen gezongen die door de
was voor Duitsland, de andere voor de Sovjet-Unie, die ook de Sovjets streng verboden waren. Een
Baltische staten mocht hebben. De Baltische geschiedenis is vanaf beroemd hoogtepunt was de Baltische Weg,
dat moment een treurige verzameling van deportatie- en executie- precies vijftig jaar na het Molotovcijfers. In 1941 deporteerden de Sovjets meer dan 200.000 Baltische Ribbentroppact, waarin een aaneengesloten
inwoners naar andere delen van de Unie. In datzelfde jaar was Hitler menselijke keten over de wegen tussen de
klaar met West-Europa en viel hij, op weg naar Leningrad, alsnog hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius werd
Estland, Letland en Litouwen binnen.
gevormd om te demonstreren tegen de
Sovjetoverheersing. Litouwen bereikte in
Menselijke keten
maart 1990 als eerste de onafhankelijkheid.
Aanvankelijk werden de Duitsers enthousiast onthaald in de hoop dat Daarna volgden Estland en Letland in 1991.
nu de eeuwenlange, Russische overheersing zou worden doorbroken. In 2004 werden de Baltische staten lid van
De inwoners van de Baltische staten werkten in veel gevallen actief de NAVO en de Europese Unie. En toen ze
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Straatbeeld in Liepāja, een vervallen industriestadje in Letland.
Houten huizen zijn hier vaak een teken van armoede.

aan het monetaire beleid van de eurozone
voldeden, voerden ze ook de euro in.
Levensgevaarlijk asfalt
De verschillen tussen de landen zijn nog
goed voelbaar. Je ziet het onder andere terug
in de spoorverbindingen, die van oudsher
altijd oost-west georiënteerd waren en voorzien van een Russisch breedspoor. Er is geen
doorgaande noord-zuidroute door de drie
staten. Op de grens moet je uitstappen, een
stuk fietsen en verderop weer op een volgende trein stappen. Het grote spoorwegproject Rail Baltica moet daar verandering in
brengen. Als alles volgens planning verloopt,
zijn de Baltische staten in 2026 met de rest
van het Europese spoorwegnetwerk verbonden. Als je door de landen fietst, merkt je
duidelijk wanneer je een grens bent gepasseerd. In grote lijnen is Litouwen doorgaans

De hobbelige gravel- en zandwegen in de Baltische
staten zijn eindeloos

wat ruiger, de mensen zijn vriendelijk en arm. In Letland zijn de
wegen beter, de winkelcentra zien er fris uit, de auto’s zijn duurder
en de mensen wat afstandelijker. Estland – zo heb ik me laten vertellen, want ik stapte in Riga op de boot naar Finland – is modern, met
een uitgebreid netwerk van fietspaden en internet.
Wat de landen verbindt, is niet zozeer het land maar de zee. De
Oostzee is een geografische eenheid waar van oudsher barnsteen
wordt gedolven en handel wordt gedreven. Een minder romantische
overeenkomst is dat in alle drie de landen het asfalt vaak levensgevaarlijk is, ook in het rustige binnenland. Wij moesten aardig doorfietsen om onze veerboot naar Finland te halen en waren daarom

Ik hoef er niet zo nodig naar terug,
maar je moet er een keer heen

overgeleverd aan vrachtwagens en busjes die zonder veel tact over
de weg denderden, zodat het aan het einde van de dag steeds weer
een wonder leek dat we nog leefden. Steeds vaker kozen we voor
hobbelige gravelwegen door het agrarische binnenland. Er was
daar niks dan grind en glooiende velden. We kampeerden in kleine bosjes langs de weg. Over een
zandpad duwden we onze fietsen de fonkelende
REISVERBINDINGEN – www.balticferries.nl
hoofdstad Riga binnen.
Ik was opgelucht toen ik van de veerboot de uitgeStena Line: Travemünde (DLD) - Liepāja (LET)
strekte bossen van Finland in reed. Eindelijk rust,
DFDS Seaways: Kiel (DLD) - Klaipėda (LIT)
goede gravel en wat minder gesloten mensen. Maar
TT-Line: Rostock (DLD) - Klaipėda (LIT)
als ik terugkijk, zijn die Baltische staten me het
Finnlines: Travemünde (DLD) - Helsinki (FIN) (vervolgens veer naar Tallinn)
meeste bijgebleven. Er hangt daar iets bijzonders in
Tallink Silja Line: Stockholm (ZWE) - Riga (LET)
de lucht, maar wat het precies is weet ik nog steeds
Tallink Silja Line/Viking Line/St. Peter Line: Stockholm (ZWE) - Tallinn (EST)
niet. Misschien het broeierige verleden, misschien
DFDS Seaways: Kappellskär (ZWE) - Paldiski (EST)
de gekke contrasten tussen West- en Oost-Europees.
DFDS Seaways: Karlshamn (ZWE) - Klaipėda (LIT)
Ik hoef er niet zo nodig naar terug en toch zeg ik
TT-Line: Trelleborg (ZWE) - Klaipėda (LIT)
tegen iedereen: je moet er een keer heen, het is daar
fascinerend. b
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TEKST EN BEELD RIA DE JONG EN JOKE VAN ALTEN

In 2006 fietsten we met Vlieg & Fiets van
Riga naar Tallinn, nieuwsgierig naar de
cultuur en natuur in het ons onbekende
Estland en Letland. Als we af en toe
over onverharde wegen wilden fietsen,
beloofde de reis een fraaie route met
weinig gemotoriseerd verkeer.

‘Go back,
there is totally nothing’
De start in Riga was veelbelovend: veel jugendstil, aardige mensen,
overal bloemen en lekkere taartjes. Het eerste deel van de route ging
door een glooiend landschap, door graanvelden en over de aangekondigde onverharde wegen vol biggel, gruis en hobbels. We kwamen er al snel achter dat we in de vertrekplaats onze voorraad voor
de hele dag moesten inslaan omdat er onderweg bijna geen cafés,
dorpjes of restaurants waren. In de plaatsen waar we wilden overnachten, bleken maar weinig hotels en guesthouses te zijn en die
waren regelmatig volgeboekt. Vooruit reserveren bleek toch handig.
Na drie dagen reserveerden we zoveel mogelijk onze overnachtingen
voor de rest van de reis en dat bleek geen overbodige luxe.
Openluchtmuseum met slaapzaal
Het glooiende landschap ging over in uitgestrekte bossen met zanderige wegen, wat zwaar fietsen was. Lang de kustlijn bleken we
nog steeds door bossen te rijden en de zee niet te kunnen zien. Een
extra handicap waren de dazen, die pas verdwenen als we sneller
dan vijftien kilometer per uur konden rijden – wat op zandpaden niet
meevalt. Op deze wegen werden we regelmatig gepasseerd door
vrachtwagens, waardoor we aan het eind van de dag als zanderige
dames aankwamen bij onze logies.
We vestigden onze hoop op twee eilanden, Saaremaa en Hiiumaa.
We kregen visioenen van Texel en Terschelling. De tocht naar het
eerste eiland was lang. De plaats waar we wilden slapen bleek geen
guesthouse meer te hebben, dus we besloten door te rijden naar de
pont. Daar zou vast iets zijn om te overnachten. Bij de pont was
alleen een oud en vervallen guesthouse dat zo onaantrekkelijk was
dat we besloten de pont te nemen.
Het was inmiddels al zeven uur en we waren bekaf. Direct na aankomst op het eiland raakten we in gesprek met twee Kroatische jongens op motoren. Zij namen de pont terug en hadden een belangrijk
advies voor ons: “Go back, there is totally nothing here.” Dat konden

ze toch niet menen? Het waren vast verwende motorrijders die overal langs scheurden.
Uiteindelijk vonden we, met 135 kilometer
op de tikker, een soort openluchtmuseum
waar we konden overnachten op een slaapzaal en waar eenvoudige maaltijden werden
geserveerd. We zijn nog nooit zo blij geweest
met een slaapplek.
Texelgevoel
We verheugden ons op de volgende dag, wanneer het ‘Texelgevoel’ zou beginnen. Helaas
werden ook de tochten over beide eilanden
ritten door uitgestrekte bossen, waar wel
overal wifi was, maar geen uitspanningen of
andere plekken waren te vinden om wat te
nuttigen – zelfs niet bij de twee bezienswaardigheden: een plek waar ooit een meteoriet is
ingeslagen en een paar houten windmolens.
We begrepen wat de Kroatische jongens
bedoelden. Richting Tallinn kwamen we wel
zichtbaar langs de kust en genoten we van de
zee en de mooie ouderwetse strandstoelen.
Was het nu een dramatische fietsvakantie?
De plaatsen die we bezochten, waren
indrukwekkend mooi, we konden de
geschiedenis proeven. En onderweg leerden
we genieten van de kleine dingen: de stilte,
alle vogelgeluiden, de geur van het bos, een
marter die de weg overstak, grote libellen.
Maar teruggekeerd naar Estland en Letland
zijn we niet meer. b
tijdschrift voor fietsreizigers
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TEKST EN BEELD FANNY RIEMATH

Blik op Rusland vanaf de Koerse Schoorwal in Litouwen

Puur natuur
Ik ben geboren en getogen in Zuid-Duitsland, maar mijn vader heeft zijn kinder
jaren doorgebracht in Oost-Pruisen,
de tegenwoordige Oblast Kaliningrad.
Als elfjarig jochie moest hij met zijn broer
en moeder vluchten voor de Russen.
Pas vanaf 1991 was het gebied, inmiddels
een Russische exclave, weer voor buiten
landse bezoekers toegankelijk.
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In 2019 voelde de tijd rijp om zelf op zoek te gaan naar mijn vaders
wortels. De Baltische staten lokten me dusdanig dat ik besloot de
EuroVelo 10/13 te volgen en in Tallinn in Estland te beginnen. Helaas
bleek het visum voor het stukje Rusland kostbaar en omdat mijn
vader beweerde dat het familie-erf sowieso gesloopt was, werd Nida
in Litouwen, aan de grens met de Oblast Kaliningrad, mijn einddoel.
Modern en bosrijk
In Tallinn verwachtte ik in een achtergebleven Oostblokland terecht te
komen, maar trof tot mijn schaamte een modern, open, westers land
aan. In sommige opzichten is het zelfs moderner dan het Westen: in
Estland is toegang tot internet een grondrecht en ook in Letland en
Litouwen heb je overal digitaal bereik. Je kunt dus eenvoudig je routes online uitstippelen en elke, ook kleine, overnachtingsmogelijkheid is via de standaard sites te boeken. Zelfs in dorpswinkels kun je
pinnen – probeer dat maar eens in Duitsland! Daarnaast hebben de
Esten, net als de Litouwers en Letten, tot mijn grote vreugde dezelfde
Duitse standaard en variaties in Kaffee und Kuchen, met vooral veel
maanzaad – mijn favoriet.
Op mijn eerste fietsdag bezocht ik een Ests stel met wie ik via
Warmshowers in contact was gekomen. Met veel nuttige informatie
over het land en een zelfgemaakte platcake op zak zwaaiden ze me
uit. Meteen de eerste nacht zette ik in een rustig bosgebied mijn
tent op naast een rivier. Zoals in de meeste Scandinavische landen
is wildkamperen ook in de Baltische staten toegestaan. Hiervan heb
ik tijdens mijn tocht ruim gebruikgemaakt, net als van de vaste
natuurkampeerplaatsen die door het RMK, een staatsinstelling
voor bosbeheer, zijn voorzien van zitplaatsen, brandhout, toilethuisjes en toegang tot water.
Ik fietste door een bosrijk land, ook langs de kust. Er is bijna geen
verkeer, maar juist in de stilte hoorde ik de auto’s die er wel waren
al van een paar kilometer afstand. Ook rook ik meer, zoals wilde
aardbeien, bloeiende lindebomen en rode klaver, waarvan ook thee
wordt gemaakt. De dorpen zijn zo uitgestrekt dat ik me alleen op de

TEKST EN BEELD XXX KAARTJE XXX

De grootste meteorietenkrater van het kraterveld
Kaali op Saarema, voor de kust van Estland

Koffiedrinken onder een jasmijnstruik in Estland

dorpswinkel en de centrale bushalte oriënteerde. Huizen en erven
zijn bijna niet te zien. In Estland geldt namelijk: een goede buurman
zie noch hoor je! Op de langgerekte stranden, inclusief prachtige
zonsondergangen, was ik vaak helemaal alleen. Ik kwam voor de
natuur en die kreeg ik in overvloed.

Spontane glimlach
Litouwen was een verademing. Langs de
kust is een prachtig, breed fietspad aangelegd. De spanningen van Letland vielen letterlijk van mijn schouders en ik kreeg vaker
weer eens spontaan een glimlach te zien.
Mijn einddoel Nida had ik vervolgens al binnen drie dagen bereikt.
Voor iedereen die van bos houdt, kan ik de
Baltische staten van harte aanbevelen. En
het eten! De lekkere gebakjes kocht ik,
maar verder kookte ik meestal zelf, vaak
met wilde kruiden die ik onderweg plukte.
Verder is er langs de kust veel vis te vinden

Verontrustende verhalen
Aanvankelijk was ik nog wat onzeker omdat ik als vrouw alleen op
pad was, maar met die paar mensen die ik sprak, kwam er telkens
een open en vriendelijk gesprek in het Engels op gang. En zij vertrouwden me: ik mocht eens mijn tent op het terrein van een verlaten surfclub neerzetten en werd ook nog op de mogelijkheid
gewezen dat er hout was om de sauna op te stoken – terwijl de temperatuur die dag boven de 28 graden lag. Geen dag zonder sauna!
Naast heel veel bomen en verlaten stranden kwam ik ook regelmatig reeën tegen die me nog niet opgemerkt hadden of plukte ik
handenvol wilde aardbeien langs de weg. Af en toe kwam ik langs
een luthers-protestantse of orthodoxe kerk waar ik eventjes een
kijkje nam bij de schattige, zelfgemaakte zitkussentjes op de banken of de vele iconen en kaarsen. Ik was op mijn gemak en fietste
zodoende maximaal 65 kilometer per dag en draaide soms een
extra rondje. Bijvoorbeeld over het eiland Hiiumaa, waar ik op het
jazzfestival in Sõru belandde.
Maar hoe zuidelijker ik ging, hoe meer verontrustende verhalen ik
hoorde over Letland: over onverharde wegen en fietsen op de vluchtstrook van snelwegen. Met een bonzend hart ging ik de grens over.
Terwijl ik drie weken met veel plezier door Estland fietste, was ik
Letland na tien dagen weer uit. Het land is minstens zo mooi als Estland,
maar het fietsen was niet fijn en de mensen waren veel norser en stugger. Vaak gebruikte ik bushaltes om eventjes bij te komen van de drukte
op de weg. De armoede is alom voelbaar. Ik had het gevoel dat het oude,
communistische bewind nog erg aanwezig is en voor achterdocht zorgt.
Ook qua taal kom je met Engels of Duits niet zo ver als in Estland en
Litouwen. Als westerse vrouw alleen voelde ik me soms erg exotisch.

Fanny

Ik kwam voor de natuur en
die kreeg ik in overvloed
– in Litouwen vooral gerookt en in Estland
traditioneel gedroogd. Er wordt ook veel
boekweit en rogge verwerkt. Je vindt
bijvoorbeeld in Letland een zoete aardappel-worteltaart met crème fraîche en
kaneel en in Litouwen broodsoep in een
kom van brood.
Ook al bereikte ik de geboortegrond van
mijn vader niet, mijn wortels waren duidelijk
voelbaar. De Baltische staten hebben nog
een nauwe verbondenheid met de natuur
waarin ik me erg thuis voelde. En ik mocht
veel gastvrijheid ervaren, ook in Letland
wanneer het lukte om door de harde schil
heen te prikken. b
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23

THEMA BALTISCHE STATEN

TEKST EN BEELD EUGENIE EN WIM HUISMAN

Waar Marx en Engels
aan de kant zijn gezet
Sint-Petersburg? Zou dat dit jaar een goede
fietsbestemming zijn? Ja, maar dan maken we er
een rondje Oostzee van! Na een ruime week door
Noordoost-Polen passeren we de grens met Litouwen.
We volgen de A4. Dat klinkt groot, maar is gewoon een tweebaansweg waar het voor ons prima fietsen is. Al na tien kilometer ligt ons
eerste agendapunt in Litouwen. In Grūtas ligt aan een meertje het
Grūto parkas. Hier zijn in 2001 tientallen standbeelden en andere
herinneringen bijeengebracht, symbolen uit het Sovjettijdperk, niet
langer gewenst in de openbare ruimte. Ze zijn hier in hun oude glorie opgesteld, weliswaar zonder voetstuk, maar soms wel met foto’s
van de oude situatie.
Het is nog rustig in het park – het aantal medewerkers overtreft
het aantal bezoekers. In de ruimte met schilderijen wordt speciaal
voor ons het licht aangedaan. Er zijn veel beelden van Litouwse politici, maar Marx en Engels ontbreken niet, evenals een enkele Stalin
en Lenins in allerlei varianten. Eén Lenin mist een duim, die is afgebroken bij het optakelen. Net als afgelopen zondag, toen we bij
Hitlers Wolfsschanze in Polen waren, voel ik me alsof ik op de vuilnishoop van de geschiedenis sta – nu aan de andere kant van het
politieke spectrum. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon zien als de
symbolen van een ideologie, zoals ook Coca-Cola en de alomtegenwoordige Johannes Paulus II in Polen.
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Electroshocks
We rijden verder over kaarsrechte wegen
door het Nationaal park Dzūkijos. In Merkinė
gaan we naar de toeristeninformatie, waar
mevrouw zo vriendelijk is na te gaan waar
we vanavond kunnen overnachten. We
komen in een gebied met weinig logies en
morgen is het Hemelvaartsdag. Resten ons
nog de 29 kilometer naar Varėna door de
bossen van het park, waar we beschut zijn
tegen de noordenwind.
De kaart en de app Maps.me geven aan dat
we de laatste vijf kilometer kunnen afsnijden
als we vanaf hier een wit weggetje kiezen.
De eerste twee kilometer tot de schilderachtige fietsbrug over het riviertje de Merkys
zijn prima. De laatste negen kilometer blijken onverhard en vanwege de droogte is er
veel mul zand. Auto’s hebben gezorgd voor
een enorm wasbord met ribbels van dertig
centimeter breed. Die zorgen ervoor dat
onze beenspieren in hetzelfde ritme gaan
meetrillen als de fiets, een beetje alsof we
elektroshocks op onze spieren zetten.
Pas tegen half vijf zijn we bij ons hotel,
maar de deur blijft gesloten. De eigenaar
blijkt alleen Litouws, Pools en Russisch te
spreken en via de intercom kunnen we onze

Fietsbrug over de Merkys in Litouwen

Lenin mist een duim, die is afgebroken bij het optakelen

bedoeling niet duidelijk maken. Het is wonderlijk dat we samen acht talen spreken en
elkaar toch niet begrijpen. We lossen het op
doordat ik een mevrouw in een kantoor
beneden, die wel Engels spreekt, mijn telefoon geef om te tolken. Nu wordt er open
gedaan. Een man van rond de zeventig met
de uitstraling van een oud-militair is de
beheerder. We krijgen onze kamer toege
wezen en hij helpt me de fietsen naar boven
te dragen. Voor de rest communiceren we
met gebaren.

maanden bezig aan hun tour d’ Europe – Spanje, Portugal, Italië, de
Balkan, Hongarije, Litouwen en de andere Baltische staten, via
Finland naar de Noordkaap en dan weer terug naar Frankrijk.
Chapeau! Wij zijn niet de enigen en er is altijd nog meer! We sluiten
weer achter de Japanners aan en kunnen niet veel later naar binnen.
De waterburcht is na 1400 gebouwd en was een prachtslot in de tijd
dat Litouwen een grote staat was. Daarna is het vervallen, maar
zelfs toen had het slot nog een soort romantische aantrekkingskracht. Afgelopen eeuw is de burcht gerestaureerd en voor een
groot deel herbouwd. In de diverse ruimten worden de geschiedenis
en de bouwwerkzaamheden belicht, net als het historische wapentuig, de klederdracht en oude gebruiksvoorwerpen.

Busperspectief
De volgende dag nemen we de bus naar
Trakai. Een hulpvaardige bewaker wijst ons
de weg naar het blauwe busstation. Wegens
de ochtenddrukte kosten de 28 kilometer
wel drie kwartier, maar het is leuk om nu
vanuit busperspectief te zien waar we zoal
gefietst hebben. Als we in Trakai naar het
kasteel willen lopen, stopt een kleiner busje en zo kunnen we de laatste twee kilo
meter nog meerijden.
Het kasteel ligt op een eiland in een groot
meer, door een houten brug verbonden met
het vasteland. Zo in de ochtendzon ligt het
er prachtig bij. Wij zijn de eersten die bij de
ingang komen en moeten nog een half uur
wachten voor er kaartjes verkocht worden.
Het geeft me wel de gelegenheid foto’s te
maken van een nog lege binnenplaats. We
doden de tijd met een rondje om het kasteel.
Na ons komt een buslading Japanners met
hun selfiesticks in de aanslag.
Er komen twee meiden met volle bepakking
aanfietsen. Ik bied hen aan een foto van ze te
maken en we praten even. Ze zijn al zes

Open keuken
’s Middags verkennen we een heet Vilnius op de fiets – efficiënter dan
te voet of met de bus en door de rijwind met wat meer verkoeling. We
bezoeken het standbeeld van de non-conformist Frank Zappa, waarvan de komst begin jaren negentig vooral voor jongeren een test was

Eugenie
en Wim

Het is wonderlijk als je samen acht talen
spreekt en elkaar toch niet begrijpt
of er na de omwenteling wel echt iets was veranderd. Inhoudelijker en
veel beklemmender is het museum van genocideslachtoffers dat we
daarna bezoeken. Het is gevestigd in een oude KGB-gevangenis, waar
veel Litouwers zijn gemarteld en stierven tijdens de bezetting door de
nazi’s en in de Sovjettijd. Men spreekt van genocide omdat grote delen
van de bevolking zijn verbannen naar de goelag en de Baltische staten
ook gerussificeerd zijn. Pas na 1991 herwon het land zijn autonomie.
Elke vrijdag is er open keuken op de Tymomarkt aan de oever van de
Vilnelė. Er hangt een heerlijke atmosfeer. Om vijf uur is het nog steeds
28 graden en er zijn kraampjes met gerechten van over de hele wereld.
Eerst nemen we de tijd voor een maltbiertje, daarna scoren we om de
beurt ergens een gerecht, zodat we onze zitplaatsen niet verliezen. Het
wordt gezellig druk en het is hier ook leuk om naar de mensen te kijken.
We hebben nu écht het gevoel van vakantie en een vrije dag. Morgen
gaan we weer verder, op weg naar Letland en Estland. b
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TEKST WILLEMIJN IN ‘T VELD BEELD HENK DEN HEIJER

In de zonnige zomer van 2018 fietsten Henk den
Heijer en zijn vrouw Felicitas in drie maanden
rond de Oostzee. Op ons verzoek blikt hij terug
op deze reis, waarin hij op zoek ging naar
sporen die herinneren aan de historisch band
tussen Nederland en de Baltische staten.

Hout, graan, bont en teer
Henk den Heijer over de historische band
met de Baltische staten
De moedernegotie. Zo noemden zeventiende-eeuwse Amsterdamse
kooplieden, reders en bestuurders de lucratieve handel met de landen rond de Oostzee. De moeder aller handel, de basis van de economische welvaart in wat we in Nederland later de Gouden Eeuw
zijn gaan noemen. De benaming markeert het belang van de verbinding tussen Amsterdam in het westen en Hanzesteden als Lübeck,
Gdansk, Riga en Reval, het huidige Tallinn, in het oosten.

Golvende lijnzaadvelden in Estland
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Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden voeren jaarlijks vele honderden
koopvaardijschepen naar de havens aan de
Oostzee. Historicus Henk den Heijer (70) weet
er alles van. Als hoogleraar maritieme
geschiedenis aan de Universiteit Leiden gaf
hij college over de Nederlandse scheepvaart
vanaf de zestiende eeuw. “De Oostzee was
economisch gezien enorm belangrijk voor
Nederland”, vertelt hij. “Daar kwam het geld
vandaan. Daar kwam het graan vandaan en
bont en teer uit Rusland en Scandinavië.”
Om schepen te kunnen bouwen moest er
hout worden geïmporteerd, want Nederland
had maar weinig bos. Ook teer was onmisbaar voor de scheepsbouw. Henk: “Je ziet
het aan de enorme wouden die er nog steeds
zijn. Van al die pijnbomen werd teer
gemaakt. De Baltische staten waren bovendien de graanschuur van Europa. Ook dat zie
je nog terug in het landschap. Je kunt je
goed voorstellen dat schippers naar die
havensteden voeren om dat graan te halen.”
Boeken voor onderweg
In de zomer van 2018 maken Henk en zijn
vrouw, beiden fervent fietsers, in drie maan-
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TEKST EN BEELD WILLEMEN IN ‘T VELD BEELD HENK DEN HEIJER

Het Kadriorgpaleis dat tsaar Peter de Grote in
Tallinn voor zijn vrouw Catharina liet bouwen

De Deense burcht in de bovenstad van Tallinn

Felicitas
en Henk
den een rondreis om de Oostzee, op zoek
naar de sporen uit het verleden, de geschiedenis van de Hanze uit de zestiende en
zeventiende eeuw. “Het landschap bestaat
uit golvende graanvelden en bosrijke gebieden. Dat herinnert mij er als historicus aan
hoe wij als Nederlanders daar zijn terechtgekomen.” Rond de Oostzee zaten in het
verleden allerlei Nederlandse vestigingen,
ook in de Baltische staten. “Op de route
langs de kust kom je allerlei plekken tegen
die qua bouwstijl herinneren aan Neder
landse steden. Er is veel vernietigd in de
Tweede Wereldoorlog, maar het is redelijk
herbouwd, met name na de val van het
IJzeren Gordijn. Ook Oostzeesteden in Polen
en de Baltische staten zijn vanaf de jaren
1990 herbouwd in oude stijl. Het zijn wel
toeristische steden geworden, maar je kunt
er de sfeer proeven van toen.”
Een week of drie rijden Henk en zijn vrouw
door de Baltische staten: van de grens met
Kaliningrad door Litouwen naar Riga in
Letland en van daar naar Tallinn in Estland.
In hun bagage twee onmisbare, dikke boeken: The Baltic: A History van Michael North
voor het broodnodige historische raamwerk

en Baltische zielen van Jan Brokken. “Ik lees me altijd in”, vertelt
Henk. “En ik neem boeken mee voor onderweg. Baltische zielen
bevat miniportretten van bekende en minder bekende mensen uit
die staten, waardoor je op een aangename manier gevoel krijgt voor
elk land.”
Met name in musea kom je sporen tegen die getuigen van de vroegere band tussen Nederland en de Baltische staten. “Maar de man
in de straat hoor je er niet over”, constateert Henk laconiek. Van een
wederkerige belangstelling voor het gedeelde verleden is dus geen
sprake. “Ze zijn wel geïnteresseerd in het westen, maar dan vooral
in de moderne tijd. Een stad als Tallinn is een van de hoofdsteden in
Europa op het gebied van digitale technieken en internet. Ze zijn
verder dan bij ons. Dat is verbazingwekkend, want ze hadden een
enorme achterstand.”
Overigens is er wel een eigentijdse band tussen Nederland en
Estland, ontdekte Henk toen hij een Nederlandse zakenman leerde
kennen die honorair consul is in
Tallinn. Wat voor zaken hij met Om schepen te kunnen bouwen
deze landen doet, vroeg Henk
hem. “’We halen daar turf van- moest er hout worden geïmporteerd
daan”, luidde het antwoord. In
Nederland wordt geen turf meer gestoken, maar het wordt veel
gebruikt in de tuinbouw, voor kweekplantjes. In de Baltische staten
heb je veel laagveen. Die gebieden worden afgeplagd en er gaan
scheepsladingen vol vanuit Tallinn naar Nederland. Het is een niche
waarvan je het bestaan niet weet, terwijl het voor de tuinbouw in
Nederland ongelooflijk belangrijk is.”
tijdschrift voor fietsreizigers
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Xxx
Fietsen op een gravelweg nabij
Joniskis in Litouwen

Uitzicht op de Oostzee bij Pärnu
in Estland

Houten huisje
Voor fietsreizigers vormen Litouwen, Letland en Estland een ideale
omgeving. “Je kunt er goed fietsen en de mensen zijn er erg vriendelijk”, licht Henk toe. “De meesten spreken ook goed Engels.”
Vergelijkingsmateriaal heeft hij ruim voldoende, want hij gaat al
meer dan veertig jaar met de fiets op vakantie. Na een eerste tochtje door de Ardennen en Noord-Frankrijk volgden vele reizen door
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Toen hij vijf jaar geleden met
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Je komt allerlei plekken tegen die qua bouwstijl
herinneren aan Nederlandse steden
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pensioen ging, fietsten zijn vrouw en hij langs de Middellandse
Zeekust naar Turkije.
De reis door de Baltische staten is hun goed bevallen. Je hebt er
mooie oude binnensteden, met een kern uit de middeleeuwen, maar
de Balten houden onmiskenbaar van het platteland. Bijna elke
Litouwer, Let of Est heeft een houten huisje met grond in de provincie. “Het zijn landen met veel bos, veel meren, veel landbouw.
Dunbevolkt, je komt weinig mensen tegen. Op de fiets is dat wel
prettig.” Het wegennet is bovendien behoorlijk. “Door Litouwen kun
je redelijk goed fietsen, maar in delen van Letland en Estland heb je
vrij smalle asfaltwegen. Het is er gelukkig niet druk, maar als je een
auto tegenkomt, rijdt die vlak langs je, omdat het zo smal is. Wij
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zochten af en toe binnenwegen op, maar dat
zijn grotendeels gravelwegen. Die bleken
minder geschikt voor onze randonneurs
zonder brede banden.”
Bijzondere herinneringen bewaart Henk
aan de zangcultuur van de Baltische staten. “Mijn vrouw zingt veel en ik houd ook
veel van muziek. De sterk ontwikkelde
zangcultuur is me bijgebleven. Die zit in de
genen van de mensen.”Xxx
Als voorbeeld
noemt hij het gezongen protest tegen de
overheersing door de Russen. “Een van de
manieren om te protesteren was om een
zingend lint te maken door al die landen,
een lint van honderden kilometers lang.
Waarbij de mensen allerlei nationalistische
liederen zongen.”
Ooit hoopt Henk nog eens terug te keren.
“Met name naar Litouwen. We hebben nu
alleen de westkant gedaan en zijn vanaf de
grens met Kaliningrad vrij recht aangekoerst op Letland, maar daardoor misten
we steden als Kaunas en Vilnius, die in het
oosten liggen. Daar zou ik nog wel eens
naartoe willen.” b
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Inwoners van Tallinn met
Russische roots op 9 mei,
de Dag van de Overwinning,
wanneer de overwinning op
Nazi-Duitsland wordt gevierd

Fris,
vriendelijk
en eigentijds

De inwoners van de Baltische staten zijn
modern, maar koesteren hun tradities,
ondervonden Jos en Corrie. Van een hecht
familieleven tot de zangcultuur.
In de Estse hoofdstad Tallinn valt ons de vriendelijkheid van de mensen meteen op. Een beetje formeel, dat wel, maar op een ontspannen
manier. Formaliteit is met name te bespeuren bij bewoners met
Russische roots, een derde van de bevolking. Vooral de jongere generatie is haar eigen weg gegaan. Dat merken we in Tallinn en in alle wat
grotere plaatsen op onze tocht. Het land voelt fris, jong en modern.

Xx
Xxx

Jos en
Corrie

Spiegeltjes
De dag na onze aankomst is het Moederdag. Het lijkt een nationale
feestdag. Op het grote Raadhuisplein komen gezinnen met hun kroost
bijeen om moeders met bossen bloemen in het zonnetje te zetten.
Muziek en heerlijk voorjaarsweer zorgen voor een ontspannen ambiance. De Esten hebben een hecht familieleven, constateren we. En ze
houden van samenzang. Zo komen elke vijf jaar op het Lauluväljak, een
open veld met een podium ten oosten van Tallinn, koren uit het hele
land bijeen om de in 1991 verkregen onafhankelijkheid te herdenken.
Vanuit Tallinn volgen we zoveel mogelijk de kustlijn. In Padise ligt
onze overnachtingsplek op een landgoed, pal tegenover de ruïne
van een cisterciënzer klooster. Daarna doen we de haven van
Dirhami aan. We komen er over stoffige gravelwegen, maar onze
banden houden dapper stand. Veel geasfalteerde fietspaden komen
we hier niet tegen. Vaak zijn ze under construction. Geleidelijk aan
verbeteren de wegen op onze route. ‘Mede door de Europese Unie
betaald’, lezen we met enige regelmaat.
In Haapsalu, van oudsher een kuuroord aan de Oostzee, vindt het
Xxx
jaarlijkse volksdansfestival plaats. Groepen vanuit het hele land
Xxx het tot een kleurrijk schouwspel. We steken over naar het
maken
eiland Hiiumaa en vervolgens naar het naastliggende eiland
Xxx
Saaremaa. Wat een stilte, leegte en grote variëteit aan vogels. We
Xxx
b er diverse zeearenden en groepen kraanvogels.
spotten
Op het vaste land koersen we naar Virtsu en verder naar Pärnu.
Vanaf daar is er jammer genoeg geen rustige fietsroute richting

Letland. We fietsen dertig kilometer over de
snelweg op een soort vluchtstrookje van
zestig centimeter breed. Gelukkig hebben
we spiegeltjes en waarschuwen elkaar voor
dreigend achteropkomend ‘onheil’. Aan de
grens bij het Letse Ainaži zien we geen douane, alleen een vervallen kantoortje. Op
onze route richting het zuiden fietsen we
zoveel mogelijk parallel aan de autoweg A1.
Soms komen we vast te zitten in het rulle
zand. Via de badplaats Saulkrasti bereiken
we Riga: een jeugdige, relaxte en levens
lustige stad.
Gebreide wanten
Omdat we de kust willen volgen, zwaaien we
in noordwestelijke richting af naar Kolka. Een
dromerige plek waar de Oostzee en de Golf
van Riga samenkomen. Met links en rechts
van de weg eindeloze dennenbossen genieten
we urenlang van de serene stilte met af en toe
een doorsteekje richting zee. We komen
langs een gebouw met daarvoor een bordje
‘koffie’. Lokale bewoners bereiden er een
expositie voor over gebreide wanten. Wij
Xxx
mogen alvast een kijkje nemen en we worden
getrakteerd op koffie met wat lekkers, want
we zijn “fietsers, helemaal uit Nederland!”.
Langs de kust via Ventspils, Pāvilosta en
Liepāja passeren we de grens met Litouwen.
We overnachten in Palanga, een badplaats
met prachtig witte stranden en genieten van
een zonsondergang op een drukbezochte pier.
Met ruim 1250 kilometer op onze tellers
bereiken we Klaipėda, waarvandaan veerboten naar Zweden en Noord-Duitsland vertrekken. Nemen we de boot naar Kiel of
volgen we de kust naar huis? We kiezen voor
het laatste. Voor Kaliningrad hebben we
tenslotte een visum op zak. Nog zo’n tweeduizend kilometer te gaan. b
tijdschrift voor fietsreizigers
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THEMA BALTISCHE STATEN

TEKST EN BEELD ROB RISSEEUW EN INGRID VERHOEF

Leren welk type weg
befietsbaar is
Het lezen van Baltische Zielen van Jan Brokken
gaf de doorslag om in de zomer van 2015
een tocht door de Oostzeelanden te maken.
Gewapend met de Duitse fietsgids Baltikum per

Rad van Wolfgang Kettler en een wegenkaart
zetten we koers naar Litouwen en Letland.
In landen zonder fietscultuur zijn geen fietspaden. Dus moeten we
leren welk type weg op de wegenkaart befietsbaar is. Het
Kettlerboekje helpt daarbij niet erg: in Litouwen komen we op onduidelijke paden die ineens stoppen of overgaan in een provinciale weg
of een mul pad. Dat laatste heeft ook wel weer zijn komische kanten.
Een paard en wagen komt ons tegemoet, man en vrouw op de bok,
dochter in de bak. De man houdt een heel verhaal, misschien dat hij
ons de weg wijst, misschien dat hij ons voor sukkels uitmaakt, we
zullen het nooit weten. Dat komt niet alleen omdat hij een aantal
voortanden mist. Ook het Litouws is niet onze sterkste kant.
Leger en woester
Het landschap is licht glooiend, weids en ruig. We zien veel ooievaars. De rivier de Memel loopt van oost naar west en is deels ook
de grens tussen Litouwen en de Russische exclave Kaliningrad, die
we in de verte zien liggen. We volgen het water in oostelijke richting
naar Kaunas. De oude binnenstad is mooi, de buitenwijken zijn wel
anders. Brede wegen, grote gebouwen, kantoren, Oost-Europese
appartementencomplexen, winkelcentra, met soms daartussen een
verdwaald, authentiek houten huis.
Op weg naar Vilnius wijken we van Kettler af. Het landschap wordt
hier heuveliger, een soort Noord-Frankrijk, maar dan leger en woester. Vilnius vinden we een gezellige stad met allure. Op de Stebuklastegel, de historische plek waarvandaan in 1989 een menselijke keten
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Ingrid
en Rob

door de Baltische staten werd gemaakt,
doen we een wens. De tegel staat bekend om
zijn wensvervullende e
 igenschappen.
Langs de rivier de Neris fietsen we Vilnius uit.
Het is er mooi, de weg is goed en het is er niet
druk. Daarna gaan we over een rijksweg naar
Molėtai. We heuvelen door een woest, leeg
landschap met afwisselend bossen, korenvelden en grote natuurgebieden. Bushaltes zien
we overal, ook midden in het lege land, stations
en treinen zien we nauwelijks.
Vermoeiend fietsen
De grensovergang naar Letland is weinig
imponerend. We steken een onbeduidende
rivier over langs een dichtgespijkerd houten
grenswachtershuisje. Letland maakt op het
eerste gezicht een sjofele indruk: een rottige weg, vrouwen die op een lullig marktje
kleding uitzoeken en minder luxe auto’s. De
typische, houten boerderijtjes van Litouwen
zijn nu grotere, grauwe, stenen huizen. Het
is vermoeiend fietsen. We moeten oppassen
voor kuilen, hobbels en putten in de weg,
zoveel mogelijk rechts van de witte streep
fietsen, elkaar goed in de gaten houden en
op de auto’s letten.
Op de negende fietsdag komen we aan in
Riga. Daar bezoeken we als eerste de boekhandel van Janis Roze, over wie Jan Brokken
in zijn Baltische Zielen een aangrijpend verhaal heeft geschreven. Riga is een grote,
mooie en relaxte stad met een autoluw centrum en oude, historische huizen waarvan
er veel zijn opgeknapt. Vanaf hier fietsen we
in drie dagen langs de kust terug naar
Klaipėda voor de boot naar Kiel. b

TECHNIEK

TEKST HANS VAN DER VEEKE EN BERT PLATZER BEELD RON VISSER

De jacht op het
zwarte goud
Rita Corita zong het al in
1958 al: ‘Koffie, koffie, lekker
bakkie koffie!’ Maar hoe
maak je dat voor de tent, in de
bush of op de camping? Met
een ‘nomadic coffee maker’.
Wij probeerden er vijf uit.

De Staresso Portable Mini is tijdens
het pompen een stabiele toren
tijdschrift voor fietsreizigers
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Zoals zoveel mensen houden Hans en Bert
van een goede bak koffie. Thuis heeft Hans
daarvoor een mooie
Een goede bak koffie gaf Berts koffiemachine die
ook de bonen maalt.
wildkampeerplek op slag meer cachet Op vakantie nemen
hij en mevrouw Van
der Veeke oploskoffie mee. Lekker snel en
compact, maar bij elke kop koffie bekruipt
ze het gevoel dat dit beter kan. Experimen
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ten met herbruikbare en wegwerpfilters
leverden niet het gewenste resultaat: eenmaal doorgelopen was de koffie al lauw.
Ook Bert experimenteerde met oploskoffie
en filters, maar maakt onderweg geen koffie meer: te veel gedoe voor een te matig
resultaat. Thuis zet hij elke ochtend een
grote Bialetti op het fornuis en toen hij die
dit voorjaar op een overnighter meesleepte,
was dat een openbaring: ‘s ochtends voor de

Nadat de Handpresso Pump op druk is
gebracht, produceer je met een druk
op de knop een prima espresso

tent wakker worden met een fatsoenlijke
bak koffie gaf zijn anonieme wildkampeerplek op slag meer cachet.
Ziedaar het bestaansrecht van zogenaamde nomadic coffee makers: handzame, com
pacte apparaten die goede koffie dan wel
espresso produceren. Wij probeerden de
Staresso Portable Mini, Wacaco Nanopresso
en Handpresso Pump voor de kleine maar
fijne espresso’s en de Wacaco Pipamoka en
AeroPress Go voor de gewone koffie. Let op:
dit is geen smaaktest. We keken vooral naar
het gebruiksgemak.
Goudkleurig cremelaagje
Geen van de apparaten verhit het water
– dat moet je zelf koken. En om een open
deur in te trappen: zodra je water van het
vuur haalt, koelt het af. In de meeste apparaten is dat geen probleem, maar de koffie
uit de Nanopresso is lauw. Komt dat door de
plastic onderdelen of door de lange weg die
het water van de ene naar de andere kant
van het apparaat aflegt om door het filter te
worden geperst? In de Staresso en Hand
presso Pump zet je het filterbakje met koffie
boven op het hete water en dat lijkt de
temperatuur van het eindresultaat ten goede te komen. Vooraf de Nanopresso en het
kopje doorspoelen met heet water maakt de
espresso een stuk warmer.
Bij de Nanopresso en Staresso ontgrendel
je een pomparm waarmee je het apparaat
op druk brengt en het water door de koffie
perst. Dat vergt iets meer coördinatie bij de
Nanopresso: de pomp zit aan de zijkant van
het apparaat en je moet tijdens het pompen
zelf het apparaat boven je kopje zien te houden. De Staresso is een soort omgekeerde,
stabiele boortoren: hij steunt op een cilinder
die op het kopje staat, terwijl je recht naar
beneden pompt. Met beide apparaten wordt
het pompen merkbaar zwaarder naarmate
de koffie fijner is gemalen. Voor motorisch
niet zo vaardige mensen is de Handpresso
Pump een uitkomst: die zet je op druk vóór
je het water en de koffie erin doet, met wat

lijkt op een minifietspomp. Met een druk op de knop gorgelt dit
heerlijk solide aanvoelende apparaat je koffieshot vervolgens in een
kopje – net als bij de andere espressoapparaten met een mooi,
goudkleurig cremelaagje.
Over de Pipamoka lopen de meningen uiteen. Hans is fan, maar
Bert vindt het omhoog schroeven van het filter over bijna de volle
lengte van het apparaat hard werken. Beiden vinden de thermos
beker een schot in de roos: zo neem je makkelijk koffie mee voor
onderweg. Het deksel voorkomt ook in de achterzak van je fietsshirt
dat er koffie wordt gemorst. Wel moet je dan iets hebben om het
natte filter en schroefmechaniek in je bagage in mee te nemen.
Nadeel: als de koffiemaling te fijn is, blijft er water boven het
filter staan.
De AeroPress Go heeft dat probleem niet, want daarmee pers je
het water met een zuiger door het filter. Dit apparaat blinkt uit in
eenvoud, zowel wat betreft de
constructie als het zetproces. Het pompen wordt merkbaar zwaarder
Hans en Bert zijn het erover
eens dat dit apparaat het fijnste naarmate de koffie fijner is gemalen
van alle vijf werkt. Klik het bakje
met een papieren filtertje onder de cilinder, gooi er een losse schep
koffie in, schenk het water erop en pers het water door het filter in
je mok – moeilijker kunnen we het niet maken.
Engelengezang
Zowel Hans als Bert ontwaakt het liefst met een volumineuze mok
koffie, maar snoept ‘s middags graag van een espressootje.
Desondanks vinden ze espressomakers wel wat veel gedoe voor de
geringe opbrengst, al moet die uiteraard ook op kwaliteit worden
beoordeeld. Gelukkig kun je met de Staresso en Nanopresso, die
voor espressoapparaten sowieso al een groot waterreservoir hebben, ook eenvoudig een tweede lading water door het koffiefilter
tijdschrift voor fietsreizigers
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Al naar gelang de emotionele
staat des persoons klinkt
wellicht engelengezang

2

pompen om een americano – ‘gewone’
koffie – te maken. Bij de Handpresso Pump
moet je daarvoor eerst het filterbakje uit het
apparaat pakken – overigens een kleine
moeite. Dankzij de plastic filterbakjes van
de Nanopresso en de Handpresso Pump
kun je bovendien zonder je vingers te branden meteen een tweede espresso zetten – je
bent tenslotte niet altijd alleen onderweg.
Het rvs-filterbakje van de Staresso komt
een stuk heter uit het apparaat, maar kan
met enige voorzichtigheid ook meteen worden uitgeklopt en hervuld.

3
4

1

5
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Na de zalige momenten, waarbij al naar
gelang de emotionele staat des persoons
wellicht engelengezang heeft geklonken
– alle apparaten produceren uitstekende
koffie – wacht het schoonmaken. Thuis aan
het aanrecht een fluitje van een cent, maar
onderweg moet je ook rekening houden met
je watervoorraad. Wie met zijn laatste water
koffie heeft gemaakt, komt het beste uit met
de Pipamoka en de AeroPress Go: zelfs zonder schoonmaken kun je alles zo opbergen
dat andere spullen niet vies worden. Wil je
de apparaten wel ter plekke reinigen, dan is

1

een bidon met honderd milliliter water genoeg om de verschillende
onderdelen schoon te spoelen.
Eigen karakter
Onderweg goede espresso of koffie zetten? Geen probleem met
deze apparaten, maar dat heeft zijn prijs. Met name de espresso
apparaten zijn stevig geprijsd, maar als je onderweg niet naar een
koffietentje hoeft en zelf goede koffie kunt maken, verdien je de
aanschafprijs ook snel terug. De uitgeprobeerde apparaten liggen
qua gebruiksgemak en koffiekwaliteit dicht bij elkaar, wat niet betekent dat de hier genoemde voor- en nadelen de apparaten geen
eigen karakter geven. De boodschap van Hans en Bert: wik, weeg en
geniet van je keuze! b

2

3

4

5

AeroPress Go

Wacaco Pipamoka

Wacaco Nanopresso

Staresso Portable Mini

Handpresso Pump

Het principe van de
AeroPress Go is eenvoudig: klik het papieren
filter onder de cilinder,
gooi er koffie en water in
en pers de koffie in je
mok. Het apparaat wordt
geleverd met 350 filters
(er is ook een herbruikbaar, metalen filter te
koop), een inklapbare(!)
roerspatel, maatschepje,
houder voor twintig filters en een wat lomp
ogende plastic beker met
deksel – om uit te drinken en om het apparaat
en de accessoires in te
transporteren. Zonder de
oversized beker en deksel is het apparaat een
stuk compacter.

De prijs voor de mooiste
naam gaat naar de
Pipamoka. De dubbelwandige, rvs thermosbeker met deksel bevat alle
onderdelen. Als je de
beker hebt gevuld met
heet water, laat je het
afgesloten filterbakje vol
koffie in de beker zinken.
Na een moment wachten
draai je middels de
schroefdraadconstructie
het filterbakje met de
koffie omhoog, zodat het
water door het filter
zakt. Na een minuut
draaien – het gaat in het
begin wat stroef en vereist enige handigheid –
komt de houder uit de
beker en is de
koffie klaar.

Door zijn plastic doet de
Nanopresso wat goedkoop aan. Het hete water
gaat aan er aan de
onderkant in, de koffie in
een filterbakje aan de
bovenkant. Daarna hou
je het apparaat ondersteboven en pomp in je
ongeveer dertig keer,
met de arm aan de zijkant, het water met achttien bar door de koffie.
Het kopje, dat slim rond
het waterreservoir wordt
opgeborgen, is helaas
van plastic – dat drinkt
toch minder fijn dan rvs.

De Staresso is een mooi
afgewerkt machientje
met veel rvs. Voor het
vervoer in de stevige etui
passen alle onderdelen
compact in elkaar, behalve vreemd genoeg het
maatschepje voor de koffie. Het filterbakje met de
koffie schroef je onder
het waterreservoir, dat je
afsluit door de pomp erop
te schroeven. Zet dit alles
boven op de cilinder met
het rvs kopje en je kunt
beginnen te pompen. De
luchtdruk – maar liefst
twintig bar – perst het
water door de koffie en
met ongeveer 25 keer
pompen heb je een lekkere espresso. Interessant
detail: de getallen bij de
maatstreepjes in het
waterreservoir zijn alleen
in spiegelbeeld af
te lezen.

De grootste, zwaarste en
duurste, maar ook de
meest robuust ogende
– hij lijkt stevig genoeg
om rotsharingen mee in
de grond te slaan. Met zijn
fietspompvorm neemt hij
enerzijds weinig ruimte
in, anderzijds door het
uitstulpsel met het waterreservoir en filter weer
onhandig veel. Met de
pomp (ongeveer 25 keer
pompen), inclusief drukmeter, breng je het apparaat op een druk van
zestien bar. Handig is dat
je dit doet voordat je de
koffie zet. Heet water erin,
filterbakje met koffie erop
en dan het deksel erop
schroeven. Dat laatste
moet secuur gebeuren,
anders kan het hete water
onder hoge druk uit het
apparaat spuiten, met
kans op brandwonden.
Gelukkig voelt ook de sluiting weldadig solide aan.

€ 39,95
10x14 cm, 326 gram
inhoud max. 237 ml
www.aeropress.com

€ 54,95
7,3x18,2 cm, 430 gram
inhoud max. 236 ml
www.wacaco.com

€ 64,95
7x15,6 cm, 340 gram
inhoud max. 80 ml
www.wacaco.com

€ 65,00
6,5x15,2 cm, 300 gram
(zonder etui)
inhoud max. 110 ml
www.staresso.com

€ 99,00
11x23 cm, 480 gram
inhoud max. 50 ml
www.handpresso.nl
tijdschrift voor fietsreizigers
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fietsers onderweg
In Fietsers onderweg wijzen we je op boeiende blogs van fietsreizigers.
Vertrek je binnenkort voor een lange of korte reis en hou je een blog bij, laat het ons
dan weten via redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@vakantiefietser.be.

De Australiër Alee Denham fietst van
Zuid- naar Noord-Amerika, nadat hij zijn
fiets heeft opgehaald in Nederland. Zijn doel
is Alaska, maar in Mexico komt hij vast te
zitten door de coronamaatregelen. Maar
niet getreurd, Mexico lijkt hem een prima
land om zijn kennis over het onderwerp how
to cycle dangerous countries without dying in
de praktijk te brengen.
Hij maakt er een tocht in gezelschap van
de Mexicaan Geraldo, die nog wel even aarzelde. ‘He was very anxious about joining
me. Many of his Mexican family members
and friends had told him he would be kidnapped or even murdered, as cartel crime
has gone up a lot this year.’ Het resultaat is
een prachtig reisverhaal in de vorm van de
video Is It REALLY Too Dangerous To Cycle
Across Mexico?, met daarin diverse praktische tips.
Daarnaast vult hij tijdens zijn gedwongen
stop zijn professioneel ogende website aan
met nog meer spectaculaire video’s en
andere interessante informatie. Zo vergelijkt hij de versnellingssystemen Pinion en
Rohloff zo uitputtend met elkaar dat je je
niet kunt voorstellen dat er nog meer verstandigs over te zeggen valt.
www.cyclingabout.com
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Koen is zo ongeveer fietser van beroep en
al jaren op pad. Op de grens van Spanje en
Portugal geniet hij van de rust en de dorpjes.
Hij zoekt zijn weg bij voorkeur offroad, langs
paden die bijna onbegaanbaar zijn. Hij overnacht het liefst op kampeerplekken die zo verlaten mogelijk zijn: zonder verkeerslawaai,
zonder blaffende honden, zonder mensen. Op
een dag overweegt hij op een camping te overnachten, totdat hij er aankomt: ‘Instant unhappiness. I don’t want to be here. It’s horror.
People, cars, caravans, campervans,… all
packed on top of each other on the small field.
Even if they pay me, I don’t want to be here.’
In zijn verhalen komt de medemens dan
ook nauwelijks voor. Wel is er een hoofdrol
voor een ezel, die probeert te verhinderen
dat Koen weer vertrekt na een stop. ‘Every
time I mounted my bike and wanted to
resume cycling, he bit in my panniers to prevent me from going. Maybe he/she saw similarities between us and thought I was a
pack animal as well with that heavy bike.’
En wat merkt hij onderweg van corona? In
recente verhalen komt het woord slechts
één keer voor. Op een uitdrukkelijke vraag
van een volger, die de verhalen van Koen in
tijden van lockdowns als surrealistisch
ervaart, schrijft hij dat de discipline met
mondkapjes bij Spanjaarden groot is.
De website van Koen bevat naast boeiende
verhalen veel mooie foto’s.
www.bike-a-way.com

Ben van Baardwijk en Linda Reimers
d
 ahl zijn in juni vertrokken voor een reis om de
wereld. Hun motto is: ‘100.000 km in 7 jaar,
groen en sociaal, € 1 per kilometer voor mens
en natuur.’ De euro’s die hun reis oplevert, zijn
bedoeld voor goede doelen. Via NoordMacedonië en Bulgarije zijn ze in Griekenland
aangekomen, waar ze welkom zijn na een negatieve test op corona. Onderweg kijken ze uit
naar projecten die ze kunnen steunen. In Prilep,
Noord-Macedonië, zijn ze onder de indruk van
de plaatselijke judoclub, vooral door het sociale
karakter ervan. Ze besluiten te helpen door voor
25 judopakken te zorgen.
Op het Griekse eiland Zakynthos bezoeken
ze het strand van Sekania, dat een beschermd
gebied heeft waar schildpadden kunnen
broeden. Ben en Linda zijn van plan ook daar
hun hulp aan te bieden, in samenwerking met
WWF Griekenland, die het gebied beheert.
Dan krijgen ze te maken met een nieuwe
lockdown. Ze mogen in Griekenland alleen
verder fietsen als ze vooraf plannen in welke
hotels ze overnachten. Maar dat past niet bij
hun opzet: voor slaapplaatsen gaan ze bij
voorkeur te rade bij de lokale bevolking en
dat levert vaak een gratis overnachting op
en interessante contacten. ‘We willen onze
dagen niet van tevoren plannen en we willen
ook zeker niet vast zitten aan hotels. Het
liefst slapen we buiten, in een kerk of kapel
of bij mensen thuis.’ Ze besluiten in
Thessaloniki een tijdelijk onderkomen te
betrekken in afwachting van betere tijden.
www.xplorid.today
XPLORid

Jacoline van Luttikhuizen en Ming
goes Lekatompessy zijn in maart ver-

trokken onder het motto ‘Een wereldreis op
de fiets, zonder vastigheden, zonder einddatum…’. Vijftienduizend kilometer verder
stellen ze vast dat het totaal anders is
geworden dan ze zich hadden voorgesteld:
‘Een tijd van aanpassen en veranderingen in
de wereld. Een leerschool van loslaten en
niet te veel willen plannen.’ Intussen zitten
ze in Turkije, zonder dat duidelijk is wat het
vervolg zal zijn. Verder gaan lukt niet, er
worden geen visa verstrekt. Ze hadden
gehoopt terug te kunnen naar Griekenland,
om daar te overwinteren, maar Griekenland
heeft de grens met Turkije gesloten. En hun
visa voor Turkije zijn beperkt geldig.
Maar Jacoline en Minggoes tellen hun
zegeningen. Zo zijn ze een tijdje in gezelschap van een Turkse schoenpoetser, die op
een zwaarbepakte fiets rijdt waarvan de
versnellingen en remmen niet meer werken. ‘Bergafwaarts remde hij met zijn
schoenzolen, die helemaal doorgesleten
waren, en bergop moest hij lopen. We beseften weer hoe goed wij het hebben met onze
mooie, stevige fietsen!’
www.jacomingaroundtheworld.com
JacoMing around the world
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Kokosnoot onder
mijn standaard
Afzakken door het Amazoneregenwoud
Waar het internet bol staat van de reisverhalen
langs de westkant van Zuid-Amerika, heb ik
besloten om langs de oostkant van het continent
af te reizen. Mijn eindbestemming: een vriendin
die al 22 jaar in Salvador in Brazilië woont.
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TEKST EN BEELD JAN JES KAARTJE MARC KNAPEN

Net als de andere passagiers geniet Jan wiegend in zijn hangmat van het uitzicht tijdens
de oversteek van de honderden kilometers
brede monding van de Amazone (links).
Nationaal park Chapada Diamantina in de
Braziliaanse deelstaat Bahia (uiterst links).

Ik was even vergeten hoe dat voelt, zo’n warme, tropische wind, als
ik in Paramaribo uit het vliegtuig stap. Paramaribo, de prachtige
hoofdstad van het niet zo prachtige Nederlandse koloniale verleden
in de west, met zijn witte, houten, koloniale gebouwen en huizen,
knusse marktjes met lokale groenten en fruit, muziek, gezellige
inwoners en natuurlijk verrukkelijk eten! Na een paar dagen acclimatiseren fiets ik over de Jules Wijdenboschbrug hoog over de
Surinamerivier de stad uit in oostelijke richting. Glad asfalt, warme
wind, dichte jungle aan beide zijden van de weg en veel houten huisjes en hutjes aan de rand. Daarvan hebben vele een paarse vlag van
de NDP in hun tuin, de partij van regeringsleider Desi Bouterse.
Geplons, gekraak, gepiep
Tussen Paramaribo en de grens met Frans-Guyana in het oosten is
het jungle wat de klok slaat. In Stolkertsijver, bekend van Ronnie
Brunswijks junglecommando, kan ik na wat rondvragen mijn hangmat opknopen onder een groot afdak. Ik heb gelezen dat hangmatten the way to go zijn in Zuid-Amerika. Nog ietwat onwennig beklim
ik mijn hangmat, zorgvuldig vermijdend dat ik er aan de andere kant
weer uit donder. Kijkend over de rivier de Commewijne, aan de rand
van de jungle, begint het een beetje door te dringen waar ik ben. De
nacht is rijk aan geluiden – getjilp, geplons, gekraak, gepiep. Maar
ik slaap goed.
De veerpont tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni in FransGuyana is uitgevallen. Een paar jongemannen zijn niet te beroerd
om me met hun pirogue, een smalle houten boot uitgerust met een
enorme buitenboordmotor, naar de overkant te brengen – tegen een
meer dan redelijke betaling, dat dan weer wel.
Niet een inheemse, maar een Franse gendarme met de bekende
kepie, verwelkomt me als ik van boord stap. Frans-Guyana is geen
land, maar een departement van Frankrijk en een deel van de ambtenaren is gedetacheerd uit Frankrijk. Naar verluidt maken veel
Fransen die in ‘FG’ wonen graag gebruik van het voordeel dat het
land hun biedt: een nagenoeg anoniem en nieuw bestaan, ver weg
van de ‘oude’, westerse wereld. In Mana mag ik in het timmerhok
achter de kerk mijn hangmat ophangen van de zuster, die me nog
een lampetkan brengt om me op te frissen. Ik heb nog wat noedels
en een blikje vis – wat wil een mens nog meer?

Tien stappen
Langs de kustweg fiets ik door plaatsen met
Afrikaans klinkende namen als Organabo en
Iracoubo, en overnacht ik veel op openbare
kampeerplaatsen aan de rand van de jungle.
Eigenlijk is heel Frans-Guyana oerwoud,
alleen de kust is bewoond. Over de N2 fiets ik
door grote, onbewoonde stukken van de
práchtige jungle. De weg wordt steeds heuvelachtiger. Geen hoge heuvels, maar venijnige klimmetjes. Water dat ik uit rivieren en

Onwennig beklim ik mijn hangmat, zorgvuldig
vermijdend dat ik er weer uit donder
stroompjes haal, filter ik. Naarmate ik verder
van de kust kom, wordt de begroeiing dikker.
Vlak voor de Braziliaanse grens kom ik in
Saint-Georges-de-l’Oyapock. Michel, een
zwervende Franse zestiger, weet er een herberg. Bij het aanhoren van mijn plan om met
de fiets door Brazilië te trekken kijkt hij me
indringend aan met zijn priemende ogen,
prikt zijn wijsvinger in mijn borst en zegt:
“Doe het niet!”, terwijl hij met zijn andere
wijsvinger horizontaal langs zijn hals
beweegt en een sissend geluid maakt.
In de herberg ontmoet ik nog een Michel,
eveneens een Franse zestiger, die leeft van
zijn Toyota Land Cruiser, waarmee hij taxiritten van en naar Brazilië maakt. ’s Mans
bezit is een hangmat, wat kleding en zijn
auto – een overzichtelijk leven. Ik herhaal
wat ‘Michel 1’ me vertelde en gebruik
dezelfde handgebaren. Hij lacht en zegt dat
het allemaal enorm meevalt met de crimitijdschrift voor fietsreizigers
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De Allerheiligenbaai, met aan de overkant Jans
eindbestemming Salvador

Ik wen aan het
bijna hete water
dat ik naar
binnen slobber

naliteit in Brazilië. Hij bevestigt wat ik al had
gelezen: de Braziliaanse bevolking is enorme hartelijk. ’s Nachts oppassen, dat wel.
Over de grens volg ik naar de Amzone de
nationale weg die me veel heeft beziggehouden tijdens de voorbereidingen: de BR-156.
Als het geregend heeft, verandert de onverharde weg in een rode modderbende waar je
kniediep in kan wegzakken. Maar het regent
niet, daar heb ik het moment van reizen op
uitgekozen.
Tijdens mijn voorbereidingen keek ik uit
naar het beeld van een diepblauwe lucht, felgroene jungle en een bijna oranje, zanderige
weg van lateriet en op dat beeld word ik uitbundig getrakteerd, terwijl ik kilometers door
de jungle slinger. Maar het is ook een weg die
flink op en neer gaat, met klimmetjes van –
volgens mijn timmermansoog – twintig procent waar tegenop fietsen is uitgesloten. Op
sommige heuvels spreek ik mezelf al lopend
toe – “Tien stappen Jan, tien stappen” – alvorens in mijn remmen te knijpen en een flink
deel van mijn waterrantsoen weg te slobberen, terwijl ik uitkijk dat mijn fiets op de steile
helling niet naar beneden glijdt.
De indianen in de dorpjes, van wie steeds
de stam wordt aangekondigd op borden
langs de weg, zien mijn gezwoeg meewarig
aan. Ze heten me echter steeds welkom
onder een dakje of achter hun hut. Na pakweg tweehonderd kilometer verschijnt het
asfalt weer.
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De rivier Igarapé Mingau in het Amazonegebied

Darmen van Brazilië
Het laatste verharde stuk naar Macapá, gelegen aan de honderden
kilometers brede monding van de Amazone, kent tientallen kilometers met onafzienbare eucalyptusplantages, de boomsoort die snel
groeit en ons van papier voorziet. De weidsheid is onbevattelijk. In
Macapá passeer ik het Monumento do Marco Zero, dat de evenaar
markeert, op weg naar mijn overtocht over de Amazonemonding die
24 uur duurt! De dekken van de rivierboot hangen vol met hangmatten met vrolijke passagiers. Wiegend in mijn hangmat geniet ik van
het uitzicht op de jungle, die begint op de rivieroever waar ook de
huisjes van de lokale bevolking staan. Wat een feest!
Na de miljoenenstad Belém in de volgende staat, Pará, trek ik verder landinwaarts en kom ik weer langs ein-de-loze plantages, ditmaal palmolieplantages. De bevolking die ik onderweg tegenkom,
is zonder uitzondering bijzonder hartelijk. Duimpje omhoog, zwaaien, veel vragen. De aandacht en het contact zijn leuk, maar het blijft
allemaal wat oppervlakkig. Mijn rudimentaire beheersing van het
Spaans helpt met communiceren. De Braziliaan op het platteland
spreekt géén woord over de grens, ook jongeren niet.
Malend fiets ik door het gigantische land terwijl ik naar podcasts
luister. Ik moet eerlijk zijn: niet overal is het mooi. De vele kleine
dorpjes op het platteland zijn vaak lelijk en stoffig, met veel afval en
armetierige of onafgebouwde huisjes. Een Couchsurfinghost zei
me al: “Je komt door de darmen van Brazilië.” En zo is het. De
Brazilianen zijn evenwel onveranderlijk hartelijk.
Na een lange dag fietsen door enorme katoenplantages wordt de
kans om een kampeerplekje uit het zicht te vinden in deze weidsheid bijzonder klein. Ik neem een zijweg en kom uit bij een grote
fazenda waar tientallen vrachtwagens staan te wachten om geladen
te worden met katoen. Ik knoop een praatje aan met de chauffeurs
die rond het huisje met de slagboom rondhangen. Ze vinden het
prachtig! Ze komen uit de grote steden: São Paulo, Rio de Janeiro,
Fortaleza en leggen soms wel duizend kilometer per dag af.

Een duurbetaalde oversteek van
Suriname naar Frans-Guyana
over de rivier Maron

Ze zijn allerhartelijkst en vragen me de oren van het hoofd, elkaar
vliegen afvangend wanneer er een poging wordt gedaan een woordje
Engels te gebruiken. Wanneer hun eerste nieuwsgierigheid is bevredigd, knoop ik mijn hangmat op en gaan de chauffeurs één voor één
terug naar hun cabine om zich op te maken voor de nacht. Ik blijf in
mijn hangmat achter, turend over de katoenvelden. ’s Morgens trakteren ze me op een truckersontbijt: uitgebakken worstjes met wat de
Brazilianen ‘couscous’ noemen, een gortdroog maïsgerecht.
Verfemmers als fietstassen
Ondanks dat het land zo groot is, Hij beweegt zijn wijsvinger
is het landschap afwisselender
dan ik had verwacht. Na de ein- horizontaal langs zijn hals
deloze plantages wordt het landschap weer droger. Er verschijnen cactussen, gierachtigen en enorme
termietenheuvels in de berm. Een enkele hagedis schiet over de weg.
Het landschap is gortdroog, de wegen zijn kilometerslang kaarsrecht. Ik wen aan het bijna hete water dat ik naar binnen slobber.
Dichter bij de kust verschijnen er langzaamaan weer palmbomen
en felgekleurde bloemen. Zie ik in de verte nou fietsers met witte
fietstassen? Het blijken twee Argentijnse jongemannen te zijn. Ze
hebben geen nagel om hun kont te krabben, dus als fietstassen
hebben ze grote verfemmers gebruikt. Inventief! Eentje spreekt een
beetje Engels. Ze bevestigen wat ik ook heb ondervonden: “The
Brazilians are amazing!” Ik fiets met ze op naar de volgende posto:
een van de grote benzinestations die ik al zo vaak heb gebruikt als
slaapplek. Ik trakteer de jongens op een avondmaaltijd – ze zijn vel
over been. Een biertje erbij, gezellig. Zij slapen in hun tentje. Ik
neem, licht schuldbewust, een van de spotgoedkope kamers.
En dan zie ik tussen het groen de oceaan! Alsof ik in een belachelijke Bountyreclame ben beland, met een azuurblauwe oceaan,
spierwit zand en groene palmen. Ik prop een uitgedroogde kokosnoot onder mijn standaard zodat hij zich niet in het zand boort, vouw
mijn stoeltje uit, zijg erin neer en tuur gelukzalig naar Salvador aan
de andere kant van het water. Ik heb mijn waanzinnige plan tot uitvoer gebracht: ik heb 4400 kilometer door Suriname, Frans-Guyana
en Brazilië naar Salvador gefietst. Ik heb ook nog een vriend die in
Australië woont… b

Jan legde van oktober tot december 2019 in zeventig fietsdagen 4400 kilometer af in Suriname,
Frans-Guyana en Brazilië. Het grootste deel fietste
hij over asfalt: ongeveer twintig procent van zijn
route was onverhard, met name in het Amazone
gebied. Het weer werd gekenmerkt door hoge temperaturen en luchtvochtigheid, en weinig regen.

Paramaribo
Albina
SURINAME
FRANSGUYANA

Saint-Georgesde-l'Oyapock

Macapá
Belém

BRAZILIË

Balsas

Salvador

Barreiras
250

500 km
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uitgelezen
Dwars door Oceanië
Wouter Deboot
Uitgeverij Polis
www.pelckmansuitgevers.be
288 pagina’s | € 22,50

Wouter Deboot fietst om mensen te ontmoeten. In zijn
boek Dwars door Oceanië gaat hij op zoek naar verhalen
van inwoners van Australië, Tasmanië en NieuwZeeland. In de meeste gevallen gaat het om spontane,
toevallige ontmoetingen onderweg. Wouter is in
Vlaanderen bekend als medewerker van het tv-programma Iedereen beroemd, dat reportages brengt over
het leven van gewone mensen. Om ook in Oceanië zulke
reportages te kunnen maken, heeft hij zijn fiets volgehangen met apparatuur. De resulterende programma’s
zijn uitgezonden op de Vlaamse tv en nog terug te vinden op het web.
Over zijn aanpak schrijft Wouter: ‘(…) ik heb een zwak
voor figuren die een keihard leven achter de rug hebben,
gefaald en gelouterd, maar zich toch niet laten kisten.’
Hij doet zijn best mensen niet te beoordelen op hun
uiterlijk en wil mensen altijd begrijpen, ook als ze bijvoorbeeld uitgesproken racistische taal uitslaan.

‘Beoordelen is dommer dan proberen te begrijpen.’ Het klinkt wat
braaf, maar uit de verhalen en vooral ook de tv-programma’s blijkt
hoe groot zijn inlevingsvermogen is en hoe oprecht hij geïnteresseerd is in zijn gespreksgenoten, hoe excentriek die ook mogen zijn.
Die aanpak levert veel boeiende verhalen op.
Wouter heeft speciale aandacht voor de oorspronkelijke bewoners
van Oceanië, de Aboriginals en de Maori. Zij vertellen hem hoe ze
door de kolonisten zijn behandeld. Zo hoort hij dat de overheid tot
enkele decennia geleden honderdduizenden kinderen heeft weggehaald bij hun ouders en ze in blanke pleeggezinnen of instituten
heeft geplaatst, om ze westerse normen en waarden aan te leren.
Hij ziet met eigen ogen dat veel Aboriginals en Maori tegenwoordig
in treurige omstandigheden leven – in armoede, verslaafd aan alcohol en tabak, apathisch en depressief.
We lezen niet alleen over Wouters vele ontmoetingen onderweg, ook
het landschap en zijn fietsavonturen komen ter sprake. Zo vertelt hij
uitvoerig over zijn bijna helse tocht van noord naar zuid door het binnenland van Australië, over zo’n drieduizend kilometer aan kaarsrechte wegen door een droog, snikheet en bijna onbewoond gebied.
Vooraf waarschuwde men hem voor allerlei soorten giftige slangen
en spinnen, voor agressieve kangoeroes en voor krokodillen. Maar
het meeste last heeft hij van de vliegen, die hem van de vroege ochtend tot de late avond irriteren,
‘vechtend om een vochtig plaatsje in Wouter weet hoe je
mijn oren, neusholten en plakkerige
mond’. En dan is er nog de alles- boeiende verhalen vertelt
overheersende kleur van het landschap: rood. De aarde is rood, het stof is rood, de rotsen zijn rood.
Ook Nieuw-Zeeland heeft een bijzonder landschap. Wouter waant
zich op de mooiste plek op aarde en strooit met superlatieven: het
natuurschoon is adembenemend, paradijselijk, feeëriek en roept
een gevoel van gelukzaligheid op. Maar Nieuw-Zeeland begint met
een flinke teleurstelling. ‘Op basis van mijn research en mijn
gesprekken vooraf had ik verwacht een aards paradijs binnen te
fietsen.’ De werkelijkheid is anders: op het Noordereiland wordt
Wouter bedolven onder een lawine van troosteloze verhalen over
geweld, moorden, zelfmoorden, verslavingen en depressies. Zo
maken meer dan zeventig georganiseerde motorbendes het eiland
onveilig. Als hij een aantal leden van een motorbende in levende
lijve ziet, durft hij zijn voornemen om een reportage over hen te
maken niet uit te voeren en maakt hij zich uit de voeten.
Dwars door Oceanië is een genoegen om te lezen voor wie Wouters
interesse in levensverhalen van mensen deelt. Hij schrijft onderhoudend, in een vlotte stijl en weet hoe je verhalen boeiend vertelt.
Het boek is professioneel uitgegeven en bevat vele mooie foto’s.
HERMAN KOPPELMAN

Wil je het boek van Wouter lezen? Kijk op pagina 7 van
dit nummer hoe je zijn boek kunt winnen!
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Een vrouw alleen op reis van Singapore naar Nederland
Dorien Cramer
Uitgeverij Kleine Uil
www.kleineuil.nl
208 pagina’s | € 19,50

uitgelezen vervolg

Onbevangen

© JAN POSTEMA

Op het laatste, zelfgetekende routekaartje in Dorien Wanneer ze haar fietstocht voorzet, is ze blij weer alleen
Cramers Onbevangen staat trots ‘Thuis! Na 20.477 km en met haar eigen gedachten te zijn. Daar heeft ze het
en 447 dagen’. Dat de tocht niet in absolute zin ‘alleen’ na elk afscheid over, maar Dorien heeft er wel een punt
was – Dorien trekt enkele keren ook met anderen op – mee als ze schrijft dat terug in je eentje de fietservarindoet niets af aan het indrukwekkende van de reis. Als gen intenser worden, omdat je minder wordt afgeleid
vrouw alleen moet ze extra op haar hoede zijn en ‘uit door reisgenoten.
Dorien koesterde voor haar vertrek allerlei verlangens
veiligheidsoverweging koos ik er bewust voor om tijdenaar een ver avontuur en ze vroeg raad aan een joblijk weer in de kast te gaan zitten’.
In sommige landen wordt haar geaardheid niet begre- coach. Bovendien ‘kwam er nog een thema op mijn pad’
pen, laat staan geaccepteerd. Confrontaties met hitsige en dat blijkt Maartje te zijn met wie ze de relatie had vermannen blijven niet uit. De eerste keer loopt het af met broken. Belangstellenden moeten zelf maar lezen hoe dat zit.
Het boek bevat vele emotionele ontboezemingen, vooral in het
een komische anticlimax, de gevolgen van de tweede
keer vat Dorien samen in veelzeggende woorden. De deel dat ze tijdens de fietsreis heeft geschreven en waarin ze nog
lezer kan er het woord ‘heftig’ op plakken. Naast dicht bij de belevenissen staat. Opvallend vaak komen de woorden
‘gevoel’, ‘voelde’ en ‘gevoeld’
beschermde kiest ze ook voor
voor. Ervaringen onderweg lokniet-beschermde overnachtings- Er moeten lezers zijn die in Dorien
ten die gevoelens uit – houtkap,
plaatsen: met haar tentje in de
een verwante geest herkennen
dieren, armoede, de achter
open lucht.
gestelde positie van vrouwen –
Er zijn meer bijzonderheden.
Al na enkele dagen in Maleisië ontmoet ze toevallig een waartegenover weer innerlijke rust en intens geluk kunnen staan.
tv-ploeg die haar uitnodigt om mee te werken aan een Toch heeft dit deel de veel voorkomende nadelen van een blog: herprogramma met de titel Highlights of Malaysia. Dat duurt halingen, slordige verwijzingen, grammaticale fouten, kromme
een maand en je zou wensen dat ze wat meer Maleisische beeldspraak. Ook Doriens stijl kan wel een boost gebruiken. Veel
woorden hadden beter gekozen kunnen zijn. Het is jammer dat
eigenaardigheden had blootgelegd.
degenen die haar hebben geholpen, dit deel niet redactioneel hebben aangepakt.
Aan de teksten die ze onderweg schreef, voegde Dorien thuis vier
tekstdelen toe, die zich buiten de chronologie van het hoofdverhaal
afspelen. Die zijn inhoudelijk van belang. In het vierde tekstdeel
beweert een Albanese vrouw dat Dorien altijd ‘met een gesloten
hart’ reist. Die conclusie heeft lang aan Dorien geknaagd, waartegen de boektitel Onbevangen ironisch afsteekt. De schrijfster heeft
genoeg zelfvertrouwen om zich er later van te distantiëren. Het is de
vraag of deze vier, opzichzelfstaande tekstdelen niet geïntegreerd
hadden kunnen worden in het hele reisverslag.
Tegen het einde van de reis noteert Dorien ‘Er knaagt iets dat ik
niet duiden kan’. Dat is een probleem voor ieder die zijn of haar
emoties in woorden wil vangen en wel zo dat ze voor anderen te
begrijpen zijn. Dorien heeft het zich niet makkelijk gemaakt en het
verbaast dan ook niet dat ze heel veel vragen opwerpt – vooral over
zichzelf. In het innerlijke landschap staan minder vaste punten dan
in het land van de Oeigoeren of de bergketens die ze overtrok. Er
moeten lezers zijn die in Dorien een verwante geest herkennen. En
dat kan de schrijfster nóg een ‘gevoel’ geven: voldoening!
JAN POSTEMA

tijdschrift voor fietsreizigers

43

ADVERTENTIE

®

GEWRICHTEN
complex
Advanced

Vloeibare en
plantaardige
formule voor
soepele gewrichten
en gezonde pezen.

Het hoofdbestanddeel in deze
formule van ALTISA is een hoogwaardig extract van de secundaire
wortel van de plant duivelsklauw
(Harpagophytum) in combinatie
met vitamine C, glucosaminesulfaat en plantenextracten. De aanVegetarisch
bevolen dagelijkse portie voor dit
VEGAN PRODUCT supplement is 1 tot 2 soeplepels .

F I E T S G I D S E N

lange-afstandsroutes,
thematische routes,

Fietsroute Dubrovnik - Bolzano

Dwars door de Balkan

door bergen en vlakten van de

Balkan en Noord-Italië

SERIE EUROPAFIET SERS

dagtochten

Samenstelling per 10ml (1 soeplepel):
2721mg extract (25%) van de secundaire wortel van
duivelsklauw (Harpagophytum procumbens DC)
1937mg extract van zwarte aalbes blad & vrucht
925mg honing
729mg extract van gewone esseblad
315mg extract van esseboomschors
231mg glucosamine (glucosamine kalium sulfaat) VEG
10mg rutine
15mg vitamine C
Zonder kleur- of smaakstoffen, suiker, zout, zetmeel, gist, tarwe, mais, melk(derivaten), soja, gluten, talk, lactose, dierlijke derivaten. Verpakking: 500ml
in een donkerbruine glazen fles. Nut/Pl/As 3/289

Niet gebruiken tijdens de zwangerschaps- of lactatieperiode of tegen medisch advies in. Niet
gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen. Bij gebruik van medicatie, of eender welke
medische toestand, raadpleeg uw arts vòòr het gebruik van voedingssupplementen. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van
een gezonde levensstijl worden gebruikt. Een evenwichtige voeding levert voldoende vitamines.

Doeltreffendheid dankzij
ingrediënten van topkwaliteit.

Sinds

1970

Zonder (nano) titaniumdioxide TiO2 (E171), (nano) Fe
oxides E172), (nano) silver (Ag) (E174), nano-stoffen.

www.pirola.nl
44 tijdschrift voor fietsreizigers

Te koop in alle reform-, bio- en dieetwinkels, drogisterijen en apotheken. Ook verkrijgbaar via vele internetapotheken. Aanbevolen verkoopprijs: €33,95. CNK# 2994713.Dieximport, Herentalsebaan 214, B-2100 Deurne (BE)
www.altisavitamins.com

XXX

VERENIGINGSNIEUWS
TEKST EN BEELD XXX KAARTJE XXX

Agenda

© FRANKY DE LANGHE

© FONS VAN ROOIJ

Vakantie- en wereldfietsers willen hun
grenzen verleggen. Ze willen nieuwe
januari
30	
Online lezing van De Wereldfietser met Fons van Rooij
over de Great Divide Mountain Bike Route
gebieden verkennen, genieten van rust
en ruimte, en in contact
Om ondanks de lockdown toch met elkaar in contact te komen en elkaar te inspireren, organiseert
komen met de plaatselijke
De Wereldfietser online lezingen en cursussen. Fons de Rooij neemt je mee op zijn voor negentig
bevolking. En of je nu een
procent onverharde reis door de Rocky Mountains, van de Mexicaanse grens naar Banff in Canada.
lange of korte tocht maakt,
(Kijk voor meer lezingen op www.wereldfietser.nl)
ver of dichtbij, reizen op de
fiets is een prettige manier om dit
te doen.
De verenigingen De Wereldfietser in
Nederland en De Vakantiefietser in
Vlaanderen ondersteunen hun leden bij
Xxx
hun fietsreizen. Het doel is fietsers met
elkaar in contact te brengen en informatie uit te wisselen.
Naast het gezamenlijk uitgegeven tijdfebruari
20	
Fietsherstelcursus van De Vakantiefietser in het KISP
schrift, met voor elke vereniging een
in Gent
cover met de eigen naam en
Op één dag leer je in kleine groep hoe je onderweg zelf kleine herstellingen kan uitvoeren. Banden
verder dezelfde inhoud, orgaherstellen, een remkabel vervangen, de versnellingen afstellen – allemaal klussen die je zelf leert
niseren de verenigingen
klaren. Bovendien leer je de inhoud van jouw hersteltas samen te stellen.
kampeerweekends, trektoch(Kijk voor meer data op www.vakantiefietser.be)
ten, informatiebijeenkomsten
over speciale onderwerpen en fietsreparatiecursussen voor hun leden. Op de
websites van beide verenigingen vind je
databanken met veel informatie en
forums waarop levendige d
 iscussies
plaatsvinden.
www.wereldfietser.nl
www.vakantiefietser.be

mei

1-2	
Fiets en Wandelbeurs in Flanders Expo Gent met
workshops, lezingen, informanten en natuurlijk de
fotowedstrijd van De Vakantiefietser
7-8	
Fiets en Wandelbeurs in de Jaarbeurs Utrecht met onder
meer de reisinformanten, het kampeerveld en de stand
van De Wereldfietser

Kijk voor meer informatie op www.wereldfietser.nl, www.vakantiefietser.be of
bij het verenigingsnieuws op de volgende pagina’s
tijdschrift voor fietsreizigers
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VOORZITTER

FRANS HEYLEN
PENNINGMEESTER

TEKST TOM VISSERS

DIRK HUYGHE
ONDERVOORZITTER

ANDY LAMBRECHTS

TEKST MARC KNAPEN

Fietsweekend Brussel (18-20 september)

Met de zintuigen op scherp
Zestien verwachtingsvolle ogen verzamelden vrijdagavond
te Sint-Jans-Molenbeek. De heersende coronaproblematiek
indachtig werden voor we onze intrek namen, alle relevante

© JOS VAN HOOFSTAT

© FRANKY DE LANGHE

maatregelen nog eens opgesomd.

Ons logement, de vroegere Raffinerie Bruxel
loise, was bezaaid met gebodsposters waarop de priemende ogen van viroloog Marc Van
Ranst ervoor zorgden dat we te allen tijde
alert bleven. Hij zag ongetwijfeld dat we het
rigoureus en correct deden. Ook zo in het
restaurant in de nabijgelegen gerenoveerde
brouwerij van Belvue waar ’s avonds nieuwe
vriendschapsbanden werden gesmeed en
verwaterde aangehaald.
Onze wielen volgden zaterdag een b
 ekende
Brusseleir: De groene Wandeling. Oorspron
kelijk in 2007 voor voetgangers bestemd
werd het hele traject in een latere fase ook
geschikt gemaakt voor fietsers. Het doorkruist de stedelijke, rurale en industriële
omgeving van de rand van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar evengoed ontdekten we parken, natuur
gebieden en
beschermde landschappen. Een pittige zij-
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sprong naar de heuveltjes van het nabijgelegen Pajottenland ontbrak niet. Na een
verkwikkende douche was de groep paraat
om de dag af te sluiten in een legendarisch
bruin café in hartje Brussel.
Waar de autoloze zondag in Brussel de verwachtingen liet overhellen naar een heel
gezapige rit met veel aandacht voor statige
gebouwen en groene parken, bleek het eerder een oefening spitsroeden rijden tussen
een onvoorspelbaar zigzaggende, skatende,
fietsende, surfende, wriemelende en uitgelaten massa kinderen in de leeftijdsgroep
van 5 tot 105. Gelukkig zorgde onze ervaren
organisator Lieven Muyldermans voor meer
dan voldoende rustpunten – puik werk!
Na het afscheid en met de zintuigen enigszins op scherp werd de tocht huiswaarts
aangevat, het vat met zalige herinneringen
weer een streepje bijgevuld. b

Nieuwe
website
Eindelijk is het zover! Sedert december is
onze volledig nieuwe website online. En eerlijk gezegd, we zijn er zelf apetrots op. Wat
valt op? Allereerst de frisse en sobere vormgeving, met veel aandacht voor beeld, maar
vooral met een eenvoudige en intuïtieve
navigatie. Als lid van De Vakantiefietser vind
je er nu ook jouw eigen profielpagina. Daar
beheer je jouw adresgegevens, zie je wanneer je het lidgeld betaald hebt, kan je een
eigen reisblog toevoegen en ook jouw tuin
openstellen voor andere leden op doortocht,
de AirTnt. Via de agenda kan je meteen
inschrijven en betalen voor een activiteit en
zie je ook hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.
En waar velen op zaten te wachten: na
inloggen als lid van de vereniging lees je nu
ook het tijdschrift haarscherp online – thuis, op
reis, op je werk of waar
dan ook. En dan is er de
Infotheek, een eindeloze
bron van inspiratie en
praktische tips voor jouw
volgende fietsreis.
We hebben tevens de
ledenadministratie in de
website verwerkt. Voor
ons secretariaat is dat
een grote stap vooruit
waar je als lid ook de
vruchten zal van
plukken. Zo ver-

FRANKY DE LANGHE
SECRETARIS

ANDRE RAMAULT

GRÉGORY LEWYLLIE

TEKST MARC KNAPEN BEELD GRÉGORY LEWYLLIE

leng je jouw lidmaatschap vanaf nu eenvoudig via de webshop. Via diezelfde webshop
bestel je ook een T-shirt of softshell met het
logo van de vereniging.
Genoeg gelezen, nu naar www.vakantie
fietser.be! Want als je dat al niet gedaan
hebt, verwachten we dat je jouw account zo
snel mogelijk activeert om van al deze voordelen te kunnen genieten en te worden
opgenomen in het nieuwe ledenbestand.
Uiteraard blijft je lidmaatschap geldig en
geniet je eveneens van de vele voordelen als
je verkiest je account niet te activeren, maar
in dat geval wordt het beheer ervan waargenomen door het secretariaat. b

Sp(r)aakmakende verhalen
Van juni 2018 tot maart 2020 maakte
Grégory Lewyllie een droom waar en
fietste met zijn zonnebamboefiets van
thuis naar China en trok daarna verder
rond in Azië. Over zijn fietsavontuur
bracht hij een boek uit, met als ondertitel Sp(r)aakmakende verhalen over
Azië – een fotografische blik vanop mijn
bamboefiets.
Het boek gaat niet over de Sun Trip van Lyon
naar Canton in China waaraan Grégory in
2018 deelnam, maar over de periode daarna.
Verwacht geen klassiek fietsreisverhaal. Zo
kom je niet te weten hoeveel kilometer
Grégory dagelijks rijdt of waar hij slaapt en
eet, en hoe hij zijn fiets herstelt. De insteek
van het boek is totaal anders. Over de schrijver zelf kom je weinig of niets te weten, maar
des te meer over cultuur en plaatselijke
gewoontes in de landen die hij doorkruist.
Grégory noemt zijn boek ‘geen reisgids,
maar eerder een bundeling van kleurrijke
foto’s met elk een eigen verhaal. Rake
momentopnames die op mijn reisblog werden gepubliceerd als ‘the picture of the day’,
aangescherpt met een korte toelichting.’ De

foto’s zijn van hoogstaand niveau en gevarieerd qua onderwerp. De vormgeving en
druk doen hier niet voor onder.
De teksten bij elke foto zijn eigen, soms
kritische overwegingen, hier en daar
gespekt met opgezochte informatie. De ene
keer typeert hij een toevallige ontmoeting
met iemand die hem in het oog springt, de
andere keer neemt hij je mee naar eet- en
leefgewoontes van de Aziaten of staat hij stil
bij een staaltje cultureel erfgoed.
Doordat het eigenlijk een soort fotoboek is,
weliswaar per land ingedeeld, hoef je het
ook niet lineair te lezen, maar sla je dit
kleurrijk boek – zowel wat beeld als woord
betreft – in je luie zetel open op een willekeurige pagina om mee te dromen over verre reizen. b

Je kan het boek voor 29 euro bestellen
op www.solarbiketour.com of per mail via
glewyllie@gmail.com. Tot eind februari
betaal je nauwelijks verzendingskosten:
1 euro binnen België en 2 euro
naar Nederland.
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Fiets en Wandelbeurs
Wat activiteiten betreft is het vanzelfsprekend
mager gesteld. De Fiets en Wandelbeurs,
gepland op 7 en 8 mei, zal vooralsnog doorgaan, met de nodige coronamaatregelen.
Naast social distancing, looproutes en desinfectiestations krijgt iedere bezoeker een tijdslot voor zijn beursbezoek. Daarnaast komt er
een dashboard met het aantal bezoekers in een
hal. Er zullen geen fysieke lezingen zijn maar
virtuele die vooraf opgenomen zijn. Deze zijn
door bezoekers met een ticket later in de eigen
omgeving te bekijken. Ondanks deze beperkingen willen we als vereniging ook dit jaar aanwezig zijn op de beurs. We zijn zoals altijd
afhankelijk van vrijwilligers, dus als je iets kunt
of wilt betekenen, meld je dan bij:
fietsenwandelbeurs@wereldfietser.nl.

© MICHIEL MAIWALD

de mogelijkheid gecreëerd om leden
hun fietsprofiel te laten invullen: avonturier, bikepacker, (gewone) fietsreiziger
en/of familiefietser. Deze informatie willen we in de toekomst gericht gebruiken
voor bijvoorbeeld specifieke nieuwsbrieven en activiteiten.
Het moge duidelijk zijn dat het platform een zee aan mogelijkheden biedt
– meer dan we op dit moment kunnen
inzetten. We zijn ervan doordrongen
dat, met het lanceren van het nieuwe
platform, we pas net begonnen zijn en
ons doel nog lang niet hebben bereikt.
Zo ligt actieve betrokkenheid van leden
bij het gebruik van het platform nog in
het verschiet en moet de samenwerking met de redactie van het tijdschrift
nog vorm krijgen. Het verder inrichten
van het platform en betrekken van
leden zal, nu het platform functioneert, de volgende stap zijn.

© UNSPLASH

Hopelijk is het jullie niet ontgaan dat
De Wereldfietser een nieuwe website
heeft! Alhoewel, website? Het is meer
een platform. Behalve nieuws, informatie, blogs en de agenda biedt het
onze vereniging veel functionele
ondersteuning, zoals:
• een geïntegreerde ledenadministra
tie die inzicht in en overzicht over
onze vereniging (leden, sponsoren,
donateurs, et cetera.) geeft en de
inning van contributies vergemakkelijkt;
• eenvoudige en krachtige communicatiemogelijkheden naar leden en
groepen leden, bijvoorbeeld in
bepaalde regio’s of op basis van
voorkeuren;
• een digitale versie van het tijdschrift
dat ‘doorbladerbaar’ is;
• een ‘mijn wereldfietser’-pagina die
leden de mogelijkheid biedt hun
gegevens bij te houden en (communicatie-)voorkeuren aan te geven;
• een bibliotheek die opslag van informatie mogelijk maakt voor leden;
• het kinderlijk eenvoudig maken van
in- en uitschrijven voor activiteiten
en het direct zichtbaar maken wie
zich reeds heeft aangemeld.
Ook het zichtbaar maken van gpx-routes
is mogelijk gemaakt. Verder is er een
mediatheek aangeschaft waarmee
bestanden zoals (oude) tijdschriften
doorzoekbaar zullen zijn. De fotoalbummodule moeten we nog goed zien te
implementeren, maar is al wel onderdeel van het platform. Verder hebben we

DENNIS DE VRIES
PENNINGMEESTER

MET MES
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MICHIEL MAIWALD
ACTIVITEITEN

JAN JES
COMMUNICATIE

TEKST JAN JES

TEKST EN BEELD HARRY EN ROELIE MORSKATE

Digitaal samenzijn
Corona, we kunnen het woord niet meer horen. Het verenigingsleven ligt behoorlijk op zijn gat. Maar ja, wat
doen we eraan? Om tóch de Algemene Leden
Vergadering (ALV) te kunnen houden, was deze weer
online georganiseerd. Het voor de hand liggende voordeel is dat er relatief veel deelnemers waren. Immers,
niemand hoefde er de deur voor uit en kon thuis bij de
warme kachel meedoen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de opkomst van
een ‘fysieke’ ALV wel eens minder is geweest. Het
nadeel van zo’n online ALV is natuurlijk de gebrekkige
interactie. De chatfunctie kregen we niet behoorlijk aan
de praat, waardoor de interactie via de mail moest.
Omslachtig, indirect en wat statisch. We gaan als
bestuur nadenken hoe dat beter kan. Met enkele online
enquêtes hebben we getracht toch wat dynamiek in het
digitale samenzijn te krijgen. Hieronder ter informatie
een paar resultaten van die enquêtes:
IK BEN LID VAN DE WERELDFIETSER OM
(meerdere antwoorden mogelijk)
(37 mensen hebben deelgenomen)
De activiteiten 48,6%
Het tijdschrift 83,8%
Het forum 62,2%
Anders 18,9%

HET TIJDSCHRIFT VAN DE WERELDFIETSER
(meerdere antwoorden mogelijk)
(40 mensen hebben deelgenomen)
Is een bron van inspiratie 92,5%

Kerstontbijt
In Nagaland, een voornamelijk christelijke deelstaat in India,
nodigt een gezin ons de dag voor kerst uit voor het ontbijt.
Als we binnenkomen, wordt er net een varken geslacht dat
binnen de familie onder vier gezinnen zal worden verdeeld.
We zien tot onze opluchting dat het varken al met een speer
door het hart is gedood. Met een gasbrander wordt de huid
van het varken gebrand en daarna schoongeschrobd.
Vervolgens wordt het varken op bananenbladeren gelegd en
respectvol in stukjes gesneden. Alles zal worden gegeten,
behalve de nagels, de neus en de blaas. De organen gaan in
een grote schaal, die direct richting keuken gaat. Het bloed
dat zich in de borstkas heeft opgehoopt, wordt in een emmer
geschept. Het volledige varken wordt in vier vleespakketten
opgedeeld. Elk gezin krijgt één poot, een halve schouder, een
halve bil, een half oor, een kwart tong, enzovoort.
In de tuin staat een grote pan op een houtvuur. In vet van
het varken bakt men de in stukjes gesneden organen: nieren, hersenen, lever, hart. Er worden pepers en een pannetje varkensbloed toegevoegd. Ook wordt een jus van het
bloed gemaakt.
En dan is ons ontbijt klaar – wij mogen als eerste opscheppen. Oeps, dus het ontbijt is orgaanvlees van het varken in
bloedsaus! In heel Nepal en India hebben we geen vlees
gegeten en dit ontbijt maakt daar wel een heel confronterend einde aan. Tot teleurstelling van het gezin vist Roelie
één pietepeuterig stukje vlees uit de pan. Harry mikt stiekem vooral op de stukjes die op lever lijken, iets wat hij
vroeger wel vaker heeft gegeten. Om dit gastvrije gezin niet
te beledigen, storten we ons vol op de witte rijst, dahl,
bloemkoolbladeren en hete salade. Mmm! b
www.hearttobeat.nl

Mag meer, dikker, vaker 40%
Lees ik eigenlijk nooit 5%
Het digitale tijdschrift is
een welkome aanvulling 70%
op het lidmaatschap
Het digitale tijdschrift moet
het papieren tijdschrift 10%
op termijn vervangen

Wanneer: kerst 2018
Waar: Dimapur, Nagaland, India
Wat: net geslacht orgaanvlees in bloedsaus
Hoeveel kilometer wil ik hiervoor omfietsen?
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Slaapzakken
op maat gemaakt.

www.tatteljee.nl
Maia bikes & trikes introduceert
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CIRCE MORPHEUS en HELIOS tour tandem
bel ons voor een afspraak!
•
•
•
•
•
•

De ideale reis- en tour-tandem
Demonteren & Transporteren (in vliegtuig, auto of trein)
Zeer geschikt om samen met kinderen te fietsen
(ook) in te zetten als Cargo-bike
Stabiel en Robuust door de 20” wielen
Goede wegligging door de brede banden
kijk voor meer informatie op: circecycles.com

verkrijgbaar vanaf € 3200

MAIA voor:
•
•
•
•
•
HELIOS

verkrijgbaar vanaf € 2200

maia.nl
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Ligfietsen
Trikes
Tandems
fietsen te huur
Kom proberen!
bij voorkeur komt
u op afspraak

Zuidhaven 4761 CR Zevenbergen tel: 078 616 6302

TEKST EN BEELD OLIVIER VAN HERCK

Niet het
echte einde

© WILLEMIJN GRAVEN

Vier jaar geleden vertrokken Zoë en ik met de fiets uit Amsterdam.
Misschien houden we het wel twee jaar vol, dachten we toen. We hadden geen enkele ervaring met reizen op de fiets en Zuid-Spanje leek
al heel erg ver. Maar we leerden snel en duizend kilometer stond zo
op het tellertje. In het begin telden we de dagen, daarna de weken,
toen de maanden en vervolgens de jaren. Pas in Mexico, toen we bijna
drie jaar onderweg waren, zei Zoë: “Ik denk dat ik bijna voldaan ben.”
We vertrokken op reis zonder plan, voor onbepaalde tijd en zonder
einde. Nieuwe plannen ontstonden tijdens de reis, waardoor steeds
weer een nieuwe richting ontstond, maar deze keer zochten we een
einde. We beslisten om na Canada terug richting Europa te gaan en
met een grote lus naar huis te fietsen. Maar waar ligt onze thuis na
vier jaar reizen? We hebben geen thuis, we hebben alleen familie.
Tegen onze ouders zeiden we vier jaar geleden: “Misschien vinden
we onze droomplek en komen we niet meer terug.” Hoe langer we
onderweg waren, hoe meer we beseften dat het in Nederland best
prima is. Toch stonden er nog twee landen op onze wensenlijst:
Zweden en Noorwegen. Hoewel we er nooit geweest waren, dachten
we daar dezelfde natuur terug te vinden als in het noordoosten van
de VS en Canada, maar dan dichter bij Nederland. We houden van
echte winters, bergen en een outdoorcultuur.
Met die gedachte vertrokken we midden juni vanuit Breda, na een
ongeplande tussenstop. We stonden op de ski’s in Canada, ver weg
van het virus in Europa en Azië, maar geleidelijk kwamen er positieve
gevallen in Canada en groeide de angst onder de bevolking. Ze zagen
ons als de Europeanen met het coronavirus. Alle deuren gingen voor
ons dicht en het was onmogelijk om te blijven in Canada. Het vrachtschip dat we naar Europa zouden nemen werd het vliegtuig.
Als we uit Breda vertrekken, hebben we zes wielen. We staan op
rollerski’s, een soort langlaufski’s op wielen en we sleuren een trailer achter ons aan. Het reizen blijft hetzelfde, we volgen fietspaden,
worden uitgenodigd door mensen, slapen in de tent, koken op een
benzinebrander, maar de sport is anders. Onderweg vertellen we
iedereen dat we in Scandinavië willen blijven.

We reizen met een heel andere bril. Zijn er huizen waar we onszelf
zien wonen? Hoe is de fietsinfrastructuur? Bevalt de cultuur van de
mensen ons? Hoe ver is het naar de luchthaven? In onze hoofden
zijn we al bezig met een leven na de wereldreis. De regio Lillehammer
in Noorwegen en Dalarna in Zweden komen bovenaan onze lijst te
staan, maar eerst willen we een winter testen in Scandinavië. We
zoeken een huisje om te overwinteren en ons boek te schrijven. Op
sociale media doen we een oproep en we krijgen een reactie van
Walter. ‘Er moet eigenlijk niet op ons huis gepast worden, maar jullie mogen er twee maanden intrekken.’
Op 30 september, exact vier jaar na ons vertrek uit
Amsterdam, komen we aan bij het vakantiehuisje van
Walter in Värmland. Dit is het einde van onze reis op
eigen kracht, maar het is voor ons niet het echte
einde van de reis. De komende maanden leven we
nog steeds uit dezelfde tas, zijn in een vreemd huis
en alleen met zijn tweeën.
Toch creëren we snel een routine en genieten van de eenvoudige
luxe van een oven, een bed, een houtkachel, een koelkast en onbeperkt internet. We sporten nog maar één uur per dag en de hoeveelheid die we eten is zeker gehalveerd. Omdat we wel vaker een
langere pauze hebben genomen tijdens onze reis, voelt het nog
steeds alsof de reis een keer verdergaat. Het besef dat we echt
klaar zijn, is er nog niet. De nachten in de tent en het buitenleven
missen we voorlopig niet, maar het zal over een tijdje ongetwijfeld
beginnen kriebelen. Gelukkig hebben we de perfecte afleiding met
het schrijven van ons boek. b

de volgende keer

de
terugkomst

Onderwerpen onder voorbehoud

• Tieners aan het woord over reizen met hun ouders.
• Griekenland: in de luwte van de lockdown.
• Op zoek naar de sami-cultuur, van festival naar festival
boven de poolcirkel.
Het volgende nummer verschijnt op 9 april 2021.
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