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Fietsblog: Pedaalridder van Gelre

Ik ben weg, althans bijna. Want de start van mijn fietstocht is bij de opening
van het Erfgoedfestival. Dat is uiteraard in de provinciehoofdstad Arnhem,
dus ik moet nog een stukje reizen voordat ik bij de grens ben. Ik reis via
Nijmegen, wat zomaar ook de provinciehoofdstad had kunnen zijn, als de
geschiedenis anders was gelopen. Via Nijmegen ga ik naar Groesbeek en
daar zal ik vanavond in het prachtige Reichswald overnachten. Vlak bij de
grens en de start van mijn fietstocht.

De tocht ga ik rijden op een meer dan veertig jaar oude fiets. Zo eentje met
trommelremmen en drie versnellingen. ‘Een veel te zware fiets’: riep een
Rode Kruis-vrijwilliger mij na, toen ik van het festivalterrein wegfietste.
Maar het is de fiets van mijn vader. Hij fietst al jaren niet meer. Sterker nog,
hij kan zich niet meer herinneren hoe fietsen moet. Het voelt voor mij goed
om deze fiets op deze rit langs het verleden mee te nemen. En zo een
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diepere laag te leggen onder de fysieke inspanning: achter al het tastbare
heden zit verborgen verleden.

Wie anders dan de Ridders van Gelre zijn er in geslaagd om dat verleden
levend te maken. Ik heb genoten van de afleveringen op Omroep
Gelderland. Zij zijn voor mij de inspiratie geweest om aan deze
onderneming te beginnen. Ik voel me nu al een beetje de Pedaalridder van
Gelre. En morgen, wanneer ik de route 17 – 18 vanuit Groesbeek begin, zal
ik dat fier waarmaken.

Zelf de route ontdekken?

Marc begint aan de route Fietsen over Grenzen.

Geschreven door Marc Beek

Mijn naam is Marc Beek (54 jaar, Harderwijk) en ik ga Fietsen over
Grenzen. Ik ben een ervaren vakantiefietser, dus weet mijn tempo aan te
passen aan de schoonheid van het landschap en de
bezienswaardigheden op de route. Al fietsend ga ik op zoek naar de
geschiedenis van toen en dat in woord verbinden met het leven van nu.
Want die grens uit het verleden vormde dan wel ooit een barrière, vaak

was het ook een aanmoediging om grenzen te verleggen.
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