
Acht jaar heb ik gevangen gezeten. Eindelijk ben ik vrij. 
Sinds mijn verhuizing van de Schrijversbuurt naar de Achtse Barrier heb ik niet meer 
gefietst, maar alles ge-autoot. Als alleenstaande werkende moeder van 3 kinderen was 
fietsen niet te doen, ik had geen minuut tijd en geen druppel energie te missen. Bovendien 
werd ik van dat rechte, uit de grond gestampte Woensel kei-depressief en reed er maar het 
liefst zo snel mogelijk doorheen.
What happend? Mijn zoon is sinds september brugklasser, op een school aan de andere kant 
van de stad. En hij heeft nooit verder gefietst dan naar de Emté om de hoek! Mijn menneke, 
op die te grote fiets, zijn haren vol gel, z'n  tas vol boeken, z'n  buik vol vlinders. Hij ziet 
niemand en niemand ziet hem. Hij slalomt tussen witte strepen door, gaat achterop z'n eigen 
bagagedrager zitten en kletst honderd uit. Wordt links en rechts gesneden door 
tegemoetkomende of inhalende snel-fietsers. Rijdt recht in een openslaande autodeur of op 
een plotseling op het fietspad stoppende vrachtwagen. 
De stad blijkt een jungle waar dagelijks een oorlog wordt uitgevochten in de spits.
Liefst geef ik mijn zoon een grote oranje vlag achterop z'n fiets. En een helm, een 
fluoriserend pak en politie-escorte. Kinderen worden dood gereden in het verkeer. Ik ken er 
teveel. 
Mijn zoon wil geen vlag op z'n  fiets. Dus fietst de hele familie mee voor dagelijkse 
training: “Hier heb je voorrang, maar ga er vooral niet vanuit dat je die krijgt. Altijd 
brommers verwachten die tegen de richting in scheuren. Rood is voor auto's niet meer dan 
een vrijblijvende advieskleur”. 

Na weken van blinde paniek en pure doodsangst verandert het fietsen onverwacht in iets 
fijns. Ik begin de wereld waar te nemen. Ik ruik een zoete geur, en zie platanen, altijd 
gedacht dat die alleen in Frankrijk groeiden! Ik hoor de vogels, voel de wind door mijn haar, 
de zon op mijn huid, de regen in mijn gezicht. We zien overal kleine verhaaltjes die je in de 
opgeslotenheid van een auto helemaal mist. Een fietsendief wordt opgepakt door een zich 
breed makende politievrouw. We ontdekken een vetcool boomklimparkoers. De kippen 
achter de Mediamarkt. We kruisen kinderen uit de oude klas op weg naar een andere 
middelbare school. Je kunt mensen echt aankijken! Iets tegen elkaar roepen! 
Voor het eerst in 8 jaar ontmoet ik Eindhoven: in Woensel oude dorpachtige stukjes 
afgewisseld met mistroostige tegelvoortuinstraatjes. De multiculturele Kruisstraat. De 
wereldse drukte bij het Stationsplein en op de Keizersgracht, de gezellige levendigheid van 
Stratum. We rijden door wijkjes waaraan de Staatsloterij z'n bestaansrecht dankt.
Als ik terugfiets valt me voor het eerst op hoe heerlijk rustig het wordt als ik de Achtse 
Barrier in rij. Groen. Fris. Stil.

Fietsen is als zwemmen in een verkoelende rivier, als tangodansen met een partner die 
vleugels geeft, als vliegen in een droom.
Fietsen is als vrijen op een lente-ochtend. 
Fietsen is als hoe je als kind denkt dat autorijden is: de ultieme vrijheid.

Fietsen
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