
Terugkeer 
Waarom heb ik in vredesnaam dit fietspad gekozen? De koplamp van mijn fiets laat grote delen van 
de weg onverlicht. Over de trainrails aan mijn linkerhand is zojuist een trein geraasd. Het licht uit de 
treincoupes laat de toenemende duisternis nog donkerder lijken. Af en toe is er een straatlantaarn 
die een vage gloed afgeeft. Rechts van mij hangt nevel over de waterpartijen die vanmiddag stralend 
in de zon lagen. Het gespetter van de watervogels en het getjilp van de krekels is verstomd. De 
dagjesmensen zijn naar hun gehuurde huisjes of hotelkamers teruggekeerd. Dat ik me niet prettig 
voel is een understatement. Ik voel me beklemd. Gevangen op dit fietspad tussen twee steden. Ik 
duw de trappers verbeten in het rond. Ik wil snel naar huis. Stel je voor dat ik hier een lekke band 
krijg… Ik voel zweetdruppels tussen mijn borsten omlaag glijden. Ik doe mijn best om nog sneller te 
fietsen. Het lijkt steeds moeilijker te gaan. Moeizaam beweegt mijn fiets zich als een naaktslak die 
een weg oversteekt. Dromen worden soms waar. Nachtmerries soms ook.  
IK HEB EEN LEKKE BAND!  
Iemand moet me ophalen, maar wie? Wie heeft een auto waar een fiets in kan? Mijn zwager! Hij 
heeft een auto met een fietsdrager. Maar dit is een fietspad, een auto kan hier niet komen. Ik bel 
hem toch. Misschien is er een spoorwegovergang en kan ik lopend aan de andere kant van het spoor 
komen zodat hij mij op kan pikken. Ik diep mijn I-phone op uit mijn handtas. 
 ‘Nog 1 procent, batterij besparingsstand ingeschakeld.’ Vlug zoek ik in mijn contacten naar het 
telefoonnummer.  
‘Dit is de voicemail van Marcel’ Ook dat nog! Dan bel ik Richard maar. Mijn broer is nooit zo happig 
op telefoontjes laat op de avond, maar dit is een noodgeval. Ik scroll door mijn contactpersonen, en 
dan is de batterij echt dood. Wat nu? Fietsen over deze weg was eng. Stilstaan nog enger. Lopen, ik 
moet lopen. Ik duw het nutteloze mobieltje terug in mijn tas, en de tas in mijn fietstas. Ik prevel een 
schietgebedje. Hoe ver is het wel niet lopen? Mijn koplamp werkt niet op een batterij. Als ik niet fiets 
geeft hij helemaal geen licht. Voor mij zie ik een eindeloze schemering, die al snel voor duisternis 
plaats aan het maken is. 
‘Moeilijkheden?’ een diepe mannenstem klinkt aan de kant van het water. Wordt het nu alleen maar 
erger? Ik zie mezelf in elkaar geslagen. Ik zie mezelf verkracht. Ik zie mezelf vermoord! Rennen!? Mijn 
benen doen niet wat ik wil. Verstard blijf ik staan. Uit de mist in het riet duikt een man op. Waar 
komt hij ineens vandaan? Ik wil mijn fiets aan de kant smijten en het op een lopen zetten. Dan denk 
ik; misschien heeft hij een mobieltje? Hij klimt de oever op, en langzaam zie ik een lange man van wel 
twee meter opdoemen. Hij heeft een donkere huidskleur en lange dreadlocks. Een rode pet staat 
achterste voren op zijn lichtgrijze haren.  
‘O, ik zie het al een lekke band.’ 
 ‘Lekke band, ja. Heb je een mmmobieltje?’ 
‘Dat heb ik niet, maar wel iets anders, schone dame.’ Voor ik iets kan zeggen is hij weer in het riet 
verdwenen, en al even snel weer terug. Hij heeft een viskoffertje in zijn rechterhand en een klein 
klapstoeltje in de andere. Hij klapt het stoeltje uit. Met een grote glimlach kijkt hij me aan en steekt 
me zijn hand toe; ‘Ik ben Michael de Visser.’  
Verbouwereerd schud ik die grote mannenhand, die warm en sterk is.  
‘Zo prinses neemt u plaats, terwijl ik werk.’  
In een vloeiende beweging zet Michael mijn fiets ondersteboven. Ik zie de spierballen opbollen onder 
zijn witte T-shirt. Er staat een vogel met enorme vleugels op. Hij rommelt wat in zijn koffertje en 
haalt er een nostalgisch uitziend Simson blikje met bandenplak spulletjes uit. Verbouwereerd laat ik 
me op het kleine stoeltje zakken. De dichtstbijzijnde straatlantaarn is ongeveer 100 meter weg, maar 
toch lijkt het of het hier lichter is dan daar.  
In een mum van tijd heeft hij de bandenlichters onder de rand van de velgen gezet.  



‘O, ik heb water nodig. Hebben we dat niet allemaal nodig?’roept hij me toe en hij rent weer naar het 
meertje. Is het nu echt donkerder nu hij weg is? Met een emmer waarin 3 visjes rondzwemmen, 
komt hij terug. 
‘Heb je een bring-back-to-life apparaat?’ 
‘Een wat?’ 
‘Een fietspompje? Heb je dat?’ 
‘Nee, die is al jaren kwijt.’ Ik wijs naar de lege pinnetjes op mijn bagagedrager. 
‘Dan zullen we hem handmatig leven inblazen.’ Hij heeft het ventieltje al in zijn mond, en hij blaast 
tot de band half vol lucht is. Michael dompelt de band in het water en onderzoekt minutieus de plek 
waar het gat zit. De visjes zwemmen panisch om de fietsband heen. Belletjes lucht komen naar 
boven in het water. Hij maakt de band droog met zijn T-shirt. Ik zit op het vissersstoeltje toe te 
kijken. Deze man, die ik allerlei slechte eigenschappen had toegedacht, is heel bekwaam mijn band 
aan het plakken. 
‘We zullen deze gewonde ziel even een verbandje geven.’ mompelt de man terwijl hij de plakker 
stevig aandrukt.  
‘Michael’ zeg ik ‘Vis je hier wel vaker?’ 
‘Catharina, ik ben overal en nergens en vlieg van hot naar her.’ 
 Hoe weet hij mijn naam, die had ik hem toch niet verteld?  
Intussen zit de band weer op de velg en blaast hij hem weer op. Even later zwaait Michael de fiets 
weer terug op zijn banden. 
‘Zo, prinses, klaar. Je kunt je tocht weer vervolgen.’ 
‘Bedankt zeg, heel erg bedankt.’ Ik wil hem nog een keer de hand schudden. Hij houdt zijn hand 
omhoog voor een high-five. Onze handen raken elkaar en het voelt alsof er iets van zijn kracht door 
mijn arm stroomt. 
Voordat ik op mijn fiets stap kijk ik nog even achterom. Ik zie nu pas de zilverkleurige letters op de 
rug van zijn T-shirt oplichten. Mijn redder in de nood verdwijnt weer in het riet. 
‘It is impossible to see the angel unless you first have a notion of it.’ 
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