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16 maart 2013 
In Harlingen was het echt genieten. Wat een prachtig stadje. Heel veel monumentale 
panden, geweldig mooie geveltjes, haventjes, boten en bovenal een zeer vriendelijke 
bevolking. Iedereen is behulpzaam en geïnteresseerd in mijn verhaal. Voor mij een heel 
gewoon verhaal, mijn leven. Voor anderen is het schijnbaar heel bijzonder. Ik raak maar 
niet gewend aan de overweldigende reacties daarop. 

Mooie geveltjes in Harlingen 
 
Vanmorgen nog even lekker ontbeten en na gekletst met Lien, onze lieve gastvrouw. Wat 
hebben we veel lieve mensen in ons landje. Als je de media moet geloven is het slecht 
gesteld met de normen en waarden in ons land. Ik ervaar tijdens mijn tocht eerder het 
tegenovergestelde. Mensen zijn betrokken, liefdevol, behulpzaam, gastvrij… Dat doet 
goed. Je krijgt weer geloof in de mensheid. En ‘stugge’  Friezen ben ik nog niet 
tegengekomen. Wat een hartelijk volk. De taal is soms wel een probleem want het Friese 
dialect is voor een Limburger als ik echt niet te volgen. 
 
Rond 9.00 uur stappen Nick en ik op de fiets. Lien fietst een heel stuk met ons mee om 
ons op de goede weg te helpen. Petra, de lieve vriendin van Lien zwaait ons uit. Het is 
weer begonnen. Als we afscheid hebben genomen van Lien, fietsen we met goede moed 
richting Holwerd.  



 
Er staat een stevige wind, 
maar die waait vooralsnog 
schuin van achteren. Tot 
Tzummarum gaat het goed. 
Dan verdwijnt ineens de 
bewegwijzering. We gokken 
natuurlijk fout en als we na 
10 kilometer keihard 
ploeteren ineens het dorp 
Dongjum zien verschijnen 
weten we dat we helemaal 
fout zitten. We vroegen 
ons tijdens de inspanningen 
van de laatste anderhalf 
uur al af hoe die wind zich 
nou zo plotseling kon 
draaien. Er zit niets anders op dan het hele eind maar weer terug te fietsen, maar nu 
met de wind in de rug. Daar herstellen we gelukkig weer van. Het is een bijzonder mooie 
route met veel verscheidenheid aan landschap. Mooie oude vissersdorpjes, schattige 
piepkleine huisjes maar ook eindeloze vlakten en winderige dijken. Met name Nick heeft 
het behoorlijk zwaar. Hij heeft deze week een knieblessure opgelopen en iedere 
trapbeweging die hij maakt doet vreselijk pijn. Ik stel voor om Laurens te bellen die met 
onze buurtjes Marjo en Rob onderweg is naar onze overnachtingsplek, om hem op te 
halen. Dan kan hij het laatste heftige stuk met de auto. Maar daar wil zoonlief niets van 
weten. Een beetje eigenwijs, net als zijn moeder. Zijn opmerking roert me tot tranen: 
‘mam, kinderen met kanker kunnen ook niet afstappen’. Wat ben ik trots op deze kanjer 
van me! Vandaag heeft hij gelukkig de laatste fietsdag. Vanmiddag lekker terug naar 
zijn huisje in Amsterdam.  

 
We fietsen dus dapper door tot 
we weer op de goede weg zitten. 
In St. Annaparochie vinden we een 
gezellig kroegje waar we ons 
opwarmen en ons te goed doen aan 
een heet bakje koffie. We hebben 
nog niets gegeten na het ontbijt 
maar besluiten dat over te slaan. 
Ik ruik de stal, waar mijn lieve 
mannetje op me wacht, en Nick 
ruikt alleen nog maar het einde 
van deze enerverende week. Hij 
heeft het verdiend! 
 

 



 
 
Als we langs de dijk fietsen, wordt deze plotseling afgesloten door een ijzeren hek. Er 
zit een slot op en er is niemand in de buurt. Het zogenaamde fietspoortje blijkt te smal 
voor onze fietsen. Er zit niets anders op dan de fietsen af te laden en er overheen te 
tillen. Hoe fijn is dat als je er net 45 km op hebt zitten met windkracht zes? De laatste 
loodjes zijn vandaag dus ook weer loodzwaar en als we in het laatste dorpje voor 
Holwerd komen, ‘Blije’ zijn we allebei al lang niet meer blij! Wat een wind! Maar zoals dat 
met alles gaat komt ook hier een einde aan. 

Aangekomen in Blije 
 
We arriveren doodop in Holwerd waar Laurens, Marjo en Rob ons al toewuiven. Hoe 
gezellig is het dat ze helemaal voor mij die lange tocht naar Friesland maken? Super 
lief! 
 
Nick gaat douchen en wordt door Rob en Laurens naar station Leeuwarden gebracht. Van 
daaruit is hij zo weer thuis in Amsterdam. Als hij tenminste niet in slaap valt en vergeet 
uit te stappen… 
 
Wij maken er een gezellige avond van. Lekker eten, een dik verdiende borrel en dan naar 
bed. Het is mooi geweest voor vandaag. Helaas kan ik niet mijn verhaaltje schrijven 
vanwege de slechte verbinding. 



 
Morgen een rustdag in Holwerd en maandag voor het eerst (in mijn leven) alleen op pad. 
Een kleine 300 km schat ik zo. Maar ik heb er zin in. In je eentje kun je het doen zoals 
je wil. Stoppen of niet stoppen, eten als je trek hebt en heel belangrijk, de route volgen 
zoals ik die in gedachten had. Mijn tocht, mijn route! Misschien valt het heel erg tegen, 
maar dan is ook dat weer een wijze les. Ik hou jullie op de hoogte! 
 
Xxx 
Marlies 

 


