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gedichten tijdens de sponsor-fietstocht voor 
Edukans naar Rome


arie de bruin

juli 2022


Onverhard



Inleiding 

Ter gelegenheid van mijn 75e verjaardag ging ik dit jaar op de fiets (ohne                                     
Accu*) naar Rome, een tocht van ruim 2100 km. Ik maakte in mijn leven al vele lange 
fietstochten en heb Europa op verschillende manieren doorkruist, van Noordkaap tot ver 
in Spanje. 
  
Vanaf 2012 werk ik als vrijwilliger voor de stichting Edukans en daarom wilde ik deze tocht 
inzetten als speciale sponsoractie voor Edukans, dè onderwijsontwikkelorganisatie. Al 
eerder fietste ik voor hetzelfde doel naar Spanje. De opbrengst is ook nu weer bestemd 
voor het Worldteacher Programma waar ik aan heb meegewerkt 

Tijdens de tocht schreef ik vele gedichten, waarvan voor deze bundel een selectie is 
gemaakt. 
Ik hield ook regelmatig een blog bij die te vinden is op  
https://arie-de-bruin5.inactievooredukans.nl 

In totaal werd een bedrag van ruim € 2200,—  bij elkaar gefietst. 
Als dank aan alle sponsoren en overige supporters werd dit boekje samengesteld. 

Arie de Bruin 
juli 2022 

* Geen electrische ondersteuning; eigen spierkracht. 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Inspiratie 

Wat zoek je in Rome 
waarom daar naar toe 
die paus en Sint Pieter 
en al dat gedoe 
die oude gebouwen 
fonteinen misschien? 

Dat weet ik nog niet 
we zullen wel zien, 
de weg er naar toe 
is het echte doel 
dat hijgen en klimmen 
dat afzien-gevoel 

die bergen en beken 
je billen doen zeer 
en weer tien procent 
soms rij je verkeerd, 
dat zwoegen en zweten 
dat inspireert. 

En daar langs de weg 
stop je heel even, 
dan ontdek je de bron 
waaruit je mag leven. 

Zuid Duitsland, 13 juli 2022 

4



Ohne Accu 

Verwonderd wordt gekeken 
en even stilgestaan 
een fietser uit verleden tijden 
die zonder accu hier gaat rijden 
in de bergen en de dalen 
hoe gaat hij die helling halen 
waar komt hij vandaan? 

Ohne Accu 
ohne Accu 
en waar gaat de reis naar toe? 
Rome? 
en hoe wil hij daar gaan komen? 
onhe Accu  
onhe Accu 

even een praatje met die man 
aus Holland 
dit is zijn overlevingsplan 
ohne Accu 
ohne Accu 
daar snap je toch de ballen van! 

Oberau (Dld),  juli 2022 
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Onverhard 

Een onverharde weg 
is hier mooi glad gemaakt 
over het welzijn van de fietser 
wordt gründlich gewaakt 

dat heb ik in Malawi 
wel wat anders meegemaakt 
daar zijn de kuilen 
niet te ontwijken 
daar zou een Duits toerist 
heel anders van gaan kijken 

al is de weg hier glad gemaakt 
het blijft wat ongelijk 
als je wat beter kijkt 

de harde wereld 
vol van stof en gruis 
voor iedereen eenzelfde thuis 
het zou wel schelen 
als we ’t wat eerlijker gaan verdelen. 

Garmisch Partenkirchen, juli 2022 
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Gaan 

Die bergen 
die toppen 
die passen 
hoe kom je boven? 

door in elk geval te geloven 
dat je het nog altijd kan 
als oude man 

en dan gaan tellen 
elke meter 
hectometer 
kilometer 
niet gaan denken dat het zwaar is 
of al willen dat het klaar is 

verstand op nul 
en verder geen gelul 
zo nu en dan heel even 
stoppen drinken 
stilstaan en weer verder gaan 
op tijd een heerlijke banaan. 

Orte (Italië),  juli 2022 
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Leven 

Op mijn tocht naar Rome 
ver van huis 
kom ik hem regelmatig tegen 
hangend aan zijn kruis 

steeds weer een geheugensteuntje 
om mij eventjes te raken 
wat heeft dat verhaal met mij te maken 
met mijn fietsen 
met mijn leven 
 
of hangt hij hier 
om het even wie of wat hij ook mag zijn 
met zijn lijden en zijn pijn 

zo nu en dan 
stop ik toch even 
een ogenblikje eerbied 
voor het geleden leven. 

Landeck, Oostenrijk, 13 juli 2022 
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De speen 

Ik vond een speen 
vlakbij het kerkhof 
in het gras 

een peuter 
die hem hier verloren was 
zo’n rose ding 
met super love 
en hartjes op de dop 
om straks voor nop te zuigen 
voor een stilteresultaat 
als je nog nauwelijks praat 

vlakbij het graf van oma in het dorp 
die al gestorven was  
lang voor de worp 

toevallig fietste ik hierheen 
ik vond die speen. 

Steinbach (Dld), juli 2022 
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Fraai 

Allemaal bloot 
en veel tattoos 
dikke buiken 
zware billen 
vraatzucht is niet meer te stillen 

op de huid 
wordt fraai getekend 
voor de business echt uitstekend 
grafitti verdient heel goed 
op je ronde borst als ’t moet 

kijk mij 
mijn arm, mijn hoofd, mijn nek 
en ook nog eentje op een plek 
die nog verborgen is 
die mag alleen mijn schatje zien 
als hij echt lief is 
heel misschien 

zo’n tattoo voor je plezier 
de mens is toch een kuddedier. 

Ravenna, juli 2022 
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Fris 

Een restaurantje 
uniformen officieren 
die komen lunchen om te vieren 

blijkbaar een populaire tent 
voor een vent met sterren op de schouders 
strepen op de borst 

het zal mij worst wezen 
wie hier komt eten 
om zijn sores te vergeten 
het is hier heerlijk fris 
de airco aan, 
een leuke meid 
die ik niet kan verstaan 
de lunch is een belevenis 

daar komen al die mannen dus op af 
dit is geen straf, niks pief poef paf 
geen militair gedoe 
dit is de clou 
dit is de weg en echt geen slechte 
hier hoeft niemand meer te vechten. 

Rome, 22 juli 2022 
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Verdwenen 

Van die mooie Italiaanse meiden 
tatoegetakeld 
armen, borsten, benen 

hun schoonheid 
is als sneeuw voor de zon 
verdwenen. 

Rome, 22 juli 2022 
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Blijde gebeurtenis 

Vroeg op, de tent is ingepakt 
de eerste vogels laten van zich horen 
het is nog stil op straat 
een nieuwe dag wordt hier geboren 

ik stap rustig op de fiets 
het is nog heerlijk fris 
en langzaam komt de zon 
blijde gebeurtenis 

eerst wat kilometers maken 
in deze vroege uren 
straks is het weer te warm 
sta ik voor heter vuren 
 
elke dag 
wanneer de zon begint 
fiets ik hier weer 
vol verwondering. 

Apennijnen, juli 2022 
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 Hoe warm en hoe ver 

Cafe, cappucino 
aqua mineral 
si, si, with gaz 

dan hou je ’t vol in deze hitte 
zo nu en dan een bar 
en even zitten 
even staan 
een kerkhof met een kraan 

je kop eronder 
en als een wonder 
ben je weer de oude 

je moet er maar van houden 
fietsen  
bij meer dan veertig graden 
je steeds weer op te laden. 

Amelie (Italië), 20 juli 2022 
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Stilte 

De stilte zoekt een plekje in de stad 
maar dat is niet te vinden 
motoren, scooters, auto’s, bussen 
daar past geen silence tussen 

overspoeld 
door herrie van sirenes 
ambulances die het leven willen halen 
en kris kras van de koers afdwalen 
voor het te laat is 
scheuren door de straten 
ook waar het geen straat is 

ik hoorde niet alleen 
ik zag 
daar sneuvelt zij 
de stilte van de dag 

een parkje tracht haar nog 
terug te brengen naar het leven 
zo nu en dan lukt dat  
heel even. 

Rome, 22 juli 2022 
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Verleiding 

De stad is warm 
te warm 
te heet 
het zweet gutst door de straten 
van toeristen die het laten lopen 
steeds maar flesjes water kopen 
  
de prijs schiet snel omhoog 
als je voor het oog 
te dorstig bent 
om de verleiding te weerstaan 

en zo heeft menig Italiaan 
een goed betaalde baan. 

Rome, 22 juli 2022 
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Dwazen 

De mens trekt zich aan mij voorbij 
op stepjes, scooters 
motoren, auto’s, bussen 
of gewoon te voet 
daar tussen 

zo nu en dan een fiets 
maar blijkbaar vindt men het hier niets 
om zonder accu 
bergje op en af 
voor velen is dat simpelweg een straf 

soms zijn er echter van die dwazen 
die zelfs hun land verlieten 
om in een soort extase 
daar nou juist van te genieten. 

Rome, 21 juli 2022 
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Los 

Hier is het leven gevierd 
hier liggen de restanten 

was het de liefde 
of de lust die hier moest branden 

achter de struikjes in het bos 
gingen ze samen los 

het cellofaan van het condoom 
verliefdheid bij de sprookjesboom 

bewijs van hevig liefdesvuur 
ondanks het rubber puur natuur. 

Ergens in een parkje in Oostenrijk (juli 2022) 
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Mijn vlakke land 

Ik fiets in ’t vlakke land 
mijn neder land 
met akkers, mais en koren 
en hier en daar een veld met rijst 
een dorpje met een toren 
wat weer bewijst dat ik er bijna ben 
ik hoef hier niet te klimmen 
maar als ik dan de kaart weer even scan 
de Po, Ferrara of Ravenna 
haha, wat komt daarna? 

Daar zijn ze dan  
de Apennijnen  
het platte land gaat weer verdwijnen 
daar kun je nou naar fluiten 
klimmen, hijgen, tien procent, 
je denkt dat je er bijna bent 
ik voel mijn spieren en mijn kuiten  
ik ben niet meer te stuiten 

trap voor trap gaan we er komen 
bijna bijna Rome. 

San Marino, juli 2022 
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Rome (1) 

Plek van nonnen en toeristen 
van zwervers 
en van Afrikaanse jongens 
die zich vergisten 
toen zij uit hun dorp vertrokken 

en nu maar kijken 
wellicht iets verder komen 
dan stukgeslagen dromen 

Franciscus bidt voor hen 
en leert hen hopen 
voorlopig wordt het niet veel meer 
dan kettinkjes verkopen 

op tijd snel weg 
voor de agent, 
maar ook dit leven went. 

Rome, 21 juli 2022 
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Bij Roma Termini 

Het stinkt naar pies 
naar voos naar vies 
naar vuile gat 
naar gore stad 
naar rommel 
afval in de goot 
naar zwervers 
net buiten de boot 

de zelfkant van de maatschappij 
de nieten uit de loterij 
waarin hier dagelijks wordt geleefd 
te doen wat god verboden heeft 

ik en jij 
wij en zij 
ik loop hier eventjes voorbij. 

Rome, 22 juli 2022  
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Kufstein 

Daar zit ik dan 
in Kufstein 
midden in de nacht 
te wachten op de eerste trein 

uitgaanspubliek loopt door de straat 
vriendinnenclubje mooie meiden 
en ik dood de verveling 
door een stukje om te rijden 
het is al laat 
en pubers kijken om wie daar nou gaat 

ik kijk wat rond 
op zoek naar ja, naar wat? 
hoe kom ik late uurtjes door in deze stad? 

’t Is lekker weer 
een mooie zomernacht 
wie had zo’n oude man hier nou verwacht? 

Kufstein (Oostenrijk), 24 juli  2022, 01.30 u. 
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Nostalgie 

Geen mens kijkt nog naar buiten in de trein 
wat daar misschien te zien zou zijn 
iedereen verloren 
in de schijn van Netflix 
of iets anders op de I-phone 

ik val hier vet volledig uit de toon 
door met een pen iets op te schrijven 
van wat ik buiten zie 
dit is geschiedenis bedrijven 
nostalgie. 

Onderweg in de trein, 23 juli 2022 
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Verliefd 

Allebei druk bezig 
op hun I-phone 
en toch gewoon 
samen in gesprek 
te gek 
om zo verliefd te zijn 
zonder elkaar aan te kijken 

hoe heeft de mensheid 
dit ooit kunnen bereiken? 

Onderweg in de trein, 23 juli 2022 
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Rome (2) 

De stad, vergaarbak van geluk 
en nog op zoek 
of al verloren op de hoek 
een vuile slaapzak voor de nacht 
omdat niemand op je wacht. 

Verkeer raast door 
als een vulkaan  
die elk moment op springen staat 
en pas heel laat weer even rustig wordt 
te kort om bij te komen 
van vergane glorie en verloren dromen. 

Ik verwonder me en kijk 
dit lag binnen mijn bereik. 

21 juli 2022 
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Het World Teacher Programma van Edukans 

Het geld van de sponsoring van deze reis is 
bestemd voor het World Teacher Programma. Dit 
is een uitwisselingsprogramma waarbij 
Nederlandse docenten en schoolleiders gedurende 
enkele weken gaan samenwerken met collega’s op scholen in één van de 
deelnemende landen (Malawi, Uganda, Kenia, Ethiopië, Ghana, Suriname en India). 
Ook studenten van pabo’s en lerarenopleidingen VO kunnen deelnemen. 
Deelnemende docenten, studenten en schoolleiders krijgen een intensieve 
voorbereiding gedurende een aantal trainingsdagen in Nederland. 

Tijdens de reis worden samen met de collega’s in de desbetreffende landen 
workshops verzorgd en trainingen gegeven om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren door gebruikmaking van effectieve werkvormen en ontwikkeling van 
adequaat lesmateriaal. Samen worden lessen voorbereid, uitgevoerd en 
geëvalueerd. Deelnemende scholen in de landen krijgen gedurende drie 
achtereenvolgende jaren deze trainingen, waarmee een aanzienlijke ontwikkeling 
van het onderwijs tot stand kan worden gebracht. De schoolleiders krijgen 
gedurende die jaren een speciaal programma, waarbij Nederlandse collega’s 
naast workshops ook coaching on the job verzorgen. Op die manier wordt 
gezorgd dat de ontwikkeling binnen de school ook een duurzaam proces kan zijn. 

Het programma is gebaseerd op het principe van wederzijds leren: deelnemers in 
de landen leren veel tijdens het proces, maar ook de Nederlandse deelnemers 
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In an effort to find long-lasting solutions to absenteeism, which was singled out as 
a major problem facing Sonkhwe Primary School, Critical Friends met concerned 
stakeholders such learners, teachers, local leaders and community members to 
share notes. 

A MISSION UNDERTAKEN AT SONKHWE PRIMARY SCHOOL 

Local leaders engaged to reduce absenteeism  

Learners contributing their ideas on reducing absenteeism  

Teachers banging heads on ways to reducing absenteeism  

“The Critical Friends program has empowered my school to fetch innovations aimed at curbing absenteeism. As I am speaking now, we have started taking steps towards improving learners’ 
school attendance at our school. For example, we are currently working with local leaders and parents to reduce absenteeism." ──Lemison Solomon, Head teacher, Sonkhwe Primary School. 
 

CRITICAL FRIENDSHIP:  



maken een sterke ontwikkeling door, die de kwaliteit van het onderwijs in 
Nederland ten goede komt. 

Uitgebreide informatie over het World Teacher programma is te vinden op 
https://www.edukans.nl/programma/world-teacher/ 

Persoonlijk werk ik sinds 2012 als vrijwilliger mee binnen het World Tracher Programma 
als begeleider van groepen in Uganda en Malawi. Daarnaast heb ik meegewerkt aan de 
ontwikkeling van het Schoolleidersprogramma en verzorg ik samen met collega’s tijdens 
de reizen de trainingen voor schoolleiders.  
World Teacher is gevalideerd door het lerarenregister en het schoolleidersregister PO 
(148 RU, registeruren). 

Helaas is een deel van het programma door de corona-periode stil komen te 
liggen, maar wordt in het najaar van 2022 weer gestart met vervolg in enkele 
landen. 
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