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Als tiener en twintiger was vakantiefietsen voor 

mij het logische gevolg van weinig geld hebben, 

strandvakanties mijden en graag fietsen. Het  waren 

vaak prachtige ervaringen, maar rond mijn 

dertigste hing ik mijn vakantiefiets aan de wilgen. 

 Dertien jaar later haalde ik hem er weer uit.

Vloekend over 
de louteringsberg

Ook al deed ik in deze fietsrenaissance min of 
meer hetzelfde als in mijn eerdere fietsperio-
de, ze bracht me een avontuurlijk gevoel als 
nooit tevoren. Ongetwijfeld had dat te maken 
met een overweldigend nieuw gevoel dat ik 
kreeg in de Westelijke Balkan: dagenlang fiet-
sen door ongerepte landschappen, gastvrij-
heid proeven van mensen wier taal ik niet 
sprak en wildkamperen op de meest idyllische 
plekjes. Daarbij werd ik minder geplaagd door 
kilo meter honger, iets wat me gaandeweg mijn 
eerste fietsgolf meer en meer was gaan dwars-
zitten. Met name mijn winterreizen raakten me 
diep. Dat zat hem in de schoonheid en de rust 
van de winter en in het feit dat ik een van de 
weinigen was die zoiets deed. Ook begon ik 
mijn sluimerende passie voor landschaps-
fotografie te vieren, iets waarmee ik anderen 
mijn reizen kon laten meebeleven.

Mijn leven kent naast behoorlijk hoge toppen 
echter ook behoorlijk diepe dalen. Vrij gauw na 

die heerlijke herontdekking drukte een midlife-
crisis een groot stempel op mijn leven. Ik raak-
te meer en meer gespannen, ongeduldig, 
gefrus treerd en soms ronduit wanhopig. 
Oppervlakkig gezien was dat raar. Fietsen en 
fotograferen waren niet de enige fraaie dingen 
in mijn leven. Met name vriendschappen en 
een grote passie voor koken, alsook mijn 
profes sionele fotowerk zorgden vaak voor 
stralende geluksmomenten. Toch ervoer ik het 
leven als zwaar en mijn situatie als uitzicht-
loos. Waar ik me tijdens een eerdere depressie 
vooral somber voelde, was het nu bovenal 
overprikkeldheid die me tergde. Gelukkig had 
ik mijn reisfiets.

Schreeuwen en vloeken
Een keer of drie per jaar trok ik eropuit. Nu was 
het niet zo dat mijn crisis niet in mijn fietstassen 
meereisde. Maar het bewegen en het omringd 
zijn door prachtige landschappen en natuur zet-
ten me wel degelijk in een ander elan, een ander 
perspectief. Thuis had ik het gevoel in rondjes te 
draaien. Daar kon ik mijn frustratie, die zich 
doorgaans aandiende met een gevoel van woe-
de, bovendien niet vrijelijk uiten.

Zo anders was het tijdens deze reizen. Het fiet-
sen zelf ging doorgaans best vloeiend, maar bij 
de minste of geringste tegenslag explodeerde 
ik. Bijvoorbeeld wanneer een greep in mijn lin-
ker achtertas me niet naar mijn toilettas leidde, 
het traject onverwacht zwaar was of ik gecon-
fronteerd werd met fietspech. Opvallend vaak 
kwamen mijn uitbarstingen tijdens het op- en 
afbreken van mijn kampement.

Daarom koos ik mijn wildkampeerplekjes 
zorgvuldig uit, ver weg van de bewoonde 
wereld. Anders dan in mijn oude, gehorige 
woning in Amsterdam kon ik nu helemaal los-
gaan. Schreeuwen, vloeken en tieren zonder 

beperking, wat een luxe. Niet zelden kwam er een forse huilbui achter-
aan. Ik maakte me aanvankelijk nog wat zorgen over de dieren om me 
heen, maar de vogels zongen vrolijk verder tijdens mijn bizarre aanval-
len.

Soms ging het mis. Langs de Rijn was een ondergesneeuwd fietspad 
nauwelijks begaanbaar. Gillend ploeterde ik me erdoorheen. Neeej, daar 
liep een oudere vrouw! Ik fietste naar haar toe en legde uit dat het 
gekrijs me hielp om vooruit te komen. Ze zal het wel niet geloofd heb-
ben, maar het monster had tenminste nog enig decorum.

Dierbare crises
Na zo’n reis kon ik er weer een poosje tegen. Maar de gevoelens van 
hopeloosheid en frustratie, inclusief de bijbehorende woede, bouwden 
zich gaandeweg weer op. Sterker, het werd met het jaar erger. Een cli-
max bereikte ik in 2012, net vijftig jaar oud geworden. Alles was een 
worsteling. Het kostte me veel moeite om überhaupt nog op fietsreis te 
gaan. De reis van dat jaar viel zwaar tegen. Ik werd ziek, liep ook nog 
een gebroken hart op en 
ging van ellende maar 
weer naar huis. Daar 
kreeg ik van vrienden te 
horen dat ik er belab-
berd uitzag. Zoiets zeg je niet zomaar. Mijn laatste strohalm, fietsreizen, 
bood geen soelaas meer.

2012 leek het einde van mijn wereld. Door een toeval kwam ik in con-
tact met een energetisch therapeut in Alkmaar. Na de behandeling zag 
de wereld er anders uit. Alles had een zachte gloed gekregen. Ik fietste 
de duinen in, door een milde regen. Ik voelde me hemels. Licht en onbe-
kommerd. Hoewel mijn euforie in de maanden erna langzaam sleet, heb 
ik me sindsdien nooit meer zo ellendig gevoeld.

Mijn mooiste en meest uitdagende reizen heb ik in die zware periode 
gemaakt, waaronder mijn winterreis naar Zwitserland via Zuid-
Frankrijk met als grande finale de Simplonpas, tijdens een noorder-
storm. Die reizen, en zelfs mijn jarenlange crises, zijn me dierbaar. Ze 
hebben me gehamerd en geschaafd, oude overtuigingen zijn ingestort, 
nieuwe inzichten uit de puinhopen verrezen. Het waren grote afstan-
den op de louteringsberg. b

Een wintervlog, met aandacht voor Eriks huidige burn-out, vind je op 
bikelike.nl/vlogs.
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