
Snuisterijen 

Tijdens mijn residentie in zijn huis ontdekte ik dat de Vlaamse schrijver Stijn 
Streuvels een wielerliefhebber was. Om de band tussen Het Lijsternest en de koers 
opnieuw aan te halen, maakte ik een begin met een kleine collectie.

'Die met het rijwiel begint blijft er aan plakken,' schreef Stijn Streuvels in 1911. Vier jaar 
eerder was zijn roman De Vlaschaard verschenen. Later zou hij het prijzengeld van de 
Vlaamse Staatsprijs voor Letterkunde gebruiken om zijn woning aan de rand van het 
dorpje Ingooigem uit te breiden met een werkkamer, voorzien van een panoramisch 
venster met zicht op de Tiegemberg – het beroemdste raam uit de Nederlandstalige 
literatuur. 
Aan het bureau achter dat raam werkte ik in het voorjaar van 2022 aan mijn boek De 
Ronde van België. In de zomermaanden is Het Lijsternest opengesteld voor bezoekers, 
van oktober tot en met maart mogen schrijvers er resideren. Tijdens de twee weken van 
mijn verblijf schreef ik de eerste passages van het boek-in-wording en deed ik veldwerk in 
omliggende steden als Kortrijk, Roeselare en Oudenaarde. Wanneer ik vroeg in de 
ochtend achter het bureau zat te werken, zag ik de zon opkomen boven de Tiegemberg. In
de middagen trok ik er meestal op uit met de fiets. Ik had me in mijn hoofd gehaald ruim 
drieduizend kilometer door België te fietsen om zo het land en de bevolking te leren 
kennen. In de heuvels van de Vlaamse Ardennen, op een boogscheut van het huis, trapte 
ik me in vorm. Mijn residentie was tevens een trainingskamp. 

De werkkamer van Streuvels en de andere vertrekken in Het Lijsternest stonden vol 
beeldjes, souvenirs, snuisterijen, schilderijen en foto's, in totaal meer dan vijfhonderd 
objecten – plus nog eens zesduizend boeken. Dit was overduidelijk de woning van een 
reiziger, een polyglot. Een kosmopoliet met belangstelling voor religie, filosofie en 
literatuur. Tegelijkertijd had de schrijver een hechte band met het Vlaamse land en haar 
bewoners. Dat hij ook een wielerliefhebber was, had dan ook geen verrassing mogen zijn. 
Een eerdere resident, Patrick Cornillie, deed er onderzoek naar. De resultaten noteerde hij
in De zeer schone uren van Stijn Streuvels, cyclotoerist, de neerslag van zijn verblijf. 'Velo 
cyclist' Streuvels leerde rond zijn achttiende fietsen en was meteen verkocht. Hij raakte 
bevriend met renners en volgers in het peloton. In 1915 verklaarde hij zijn liefde aan de 
fiets in het boekje Mijn rijwiel. 

Ik was de laatste resident van het seizoen. Op een mooie voorjaarsochtend zat ik achter 
het raam te werken, in de wetenschap dat binnen enkele uren een helikopter boven de 
heuvels in dat heerlijke uitzicht zou hangen. Die dag zou het peloton over de Tiegemberg 
passeren tijdens Nokere Koerse, een van de wedstrijden in de aanloop naar de Ronde van
Vlaanderen. Met behulp van tijd- en routeschema's had ik precies uitgezocht hoe laat ik 
die kant op moest gaan. Of Streuvels er ook zijn werk zou hebben onderbroken weet ik 
niet, maar het zou me niet verbazen. 
Al schrijvend vergat ik de tijd. Tien minuten voor de passage van de vrouwenkoers schrok 
ik op, legde mijn pen neer, sloot het huis af, sprong op de fiets en sprintte de Tiegemberg 
op. Op de top hadden de seingevers hun posities al ingenomen, stonden de toeschouwers
klaar. Ik was net op tijd, gelukkig lagen de rensters een paar minuten achter op het snelste
schema. Aan de overkant van de weg waren verzorgers in de weer met het vullen van 
drinkflessen. Als altijd had ik de stille hoop dat er een bidon voor mijn voeten zou vallen. 
Thuis op mijn werkkamer heb ik een rijtje staan, te midden van andere koers-gerelateerde 
snuisterijen. 
Al snel kwam een wagen met rode vlaggen naar boven, niet ver daarachter reed een 



eenzame renster vooruit. Haar voorsprong slonk zienderogen, breed uitwaaierend over de 
weg joeg het peloton als een veelkoppig monster achter haar aan. Applaus, fluitjes, het 
gonzen van de kettingen, het scherpe knarsen van schijfremmen. Een enkele renster 
greep naar een bidon. Aansluitend kwamen de motoren met fotografen en juryleden 
voorbij, gevolgd door een stoet volgwagens – op latere leeftijd verzuchtte Streuvels al dat 
de koers meer een optocht van auto's was dan van coureurs. 

In het spoor van de rensters wilde ik naar Nokere rijden. Daar zouden ze enkele lussen 
afleggen over het aankomstparcours, met een aantal kasseienstroken en de klim naar de 
eindstreep op de Nokereberg. Ik sloot aan achter de motor van een commissaris toen over
de koersradio een stem klonk: 'Valpartij in het peloton.' Achter de motor aan reed ik 
langzaam naar beneden, maar binnen honderd meter kon ik weer in de remmen knijpen. 
Op een Belgische veldwegel van nauwelijks een auto breed sloten we aan in een file. Het 
peloton was al uit het zicht verdwenen. In de verte zag ik gevallen rensters op hun fietsen 
stappen en de wedstrijd hervatten. 
Een ambulance werd naar voren geroepen, de volgwagens stuurden de berm in. Nog 
steeds krabbelden rensters overeind, mecaniciens waren in de weer met reservefietsen, er
klonk geroep, gevloek. De mooiste sport ter wereld is tegelijkertijd een rotsport. Keihard, 
meedogenloos. 
Langzaam kwam de stoet weer in beweging. Ik volgde. Op de plek van de valpartij stond 
een renster met een bloedende knie zacht te snikken. Ze liep naar een van de wagens, 
even later zag ik haar toch weer op de fiets zitten. Een ander bleef liggen, ze droeg het 
rood-blauwe shirt van een Italiaanse ploeg. De ziekenbroeders hadden haar nek 
gestabiliseerd en waren voorzichtig bezig haar op een brancard te leggen. Uit haar blik 
sprak eerder verbazing dan pijn. 
In de berm lag haar fiets, met kaderplaatje nummer 133. Op de deelnemerslijst zocht ik 
haar naam op. Het bleek te gaan om de sprintster Martina Fidanza. Twee weken eerder 
had ik haar nog als tweede zien finishen tijdens een koers in Drachten, nu werd ze 
behoedzaam de ambulance ingeschoven. Echt een rotsport.
Een ploegleider zette haar fiets op de wagen, een laatste renster stapte op en fietste 
zonder veel overtuiging verder. Op naar Nokere, naar de teambus, waar ze haar wonden 
kon gaan likken. De laatste wagens en motoren kwamen voorbij. Aan het einde van de 
stoet de ploegleiderswagen met de fiets met het kaderplaatje nummer 133, daarachter de 
bezemwagen en de auto met de groene vlaggen. De weg was weer vrij.

Binnen een kwartier na de valpartij was alles en iedereen achter de horizon verdwenen, 
alsof er niets was gebeurd. De koers stopt voor niemand. Nog altijd wat beduusd keek ik 
om me heen. Mijn oog viel op een roze voorwerp tussen de voren van een akker. Het 
bleek een bidon te zijn. De naam van een Italiaanse ploeg, Valcar. Nog een bidon, een 
blauwe van de Franse ploeg FDJ. Op de dop stond met zwarte stift de naam Grace 
geschreven. Die moest van Grace Brown zijn, de kopvrouw. Van het wegdek raapte ik wat
verpakkingen op van gelletjes, krachtvoer, platgereden door de passerende wagens. Stille 
getuigen van de valpartij. Ik deed ze bij de bidons in mijn tas, maakte de berm maar een 
beetje schoon. Uit de diepe greppel links van de weg raapte ik nog twee bidons op. Een 
witte van EF-Cannondale en eentje van team Canyon-SRAM. Ook bij die laatste stond een
naam op de dop: Maud. 
Maud Oudeman is een van de grote talenten in het Nederlandse wielerpeloton. Wachtend 
op een passage van de rensters was ik in Drachten aan de praat geraakt met haar 
moeder, onze dochters bleken nauwelijks een week te schelen. We hadden het over 
kinderen en hun talenten, maar ook over de koers en de gevaren. Mijn hoop dat Maud er 
zonder kleerscheuren af was gekomen zag ik een dag later bevestigd, op sociale media 
postte ze een foto waarop een renster van een concurrerende ploeg haar uit de greppel 



hielp. 

Aan de streep in Drachten stond ik naast de ouders van Shari Bossuyt, een ploeggenote 
van Oudeman en een van de grootste talenten van België. Ze is afkomstig uit Kortrijk. Op 
weg naar Nokere reed ze door haar eigen streek, maar die dag kwam ze niet verder dan 
de tiende plaats. In de eindsprint won Lorena Wiebes met een paar lengtes voorsprong op
de Belgische kampioene Lotte Kopecky. Bij de mannen ging onder het thuispubliek een 
luid gejuich op, daar was de lokale favoriet Tim Merlier de snelste. In de chaos na de finish
wist ik de bidon te bietsen van een renner van FDJ. Ik herkende hem niet en vergat te 
kijken wat zijn rugnummer was. 
Terug in het appartement in Ingooigem zette ik de vijf bidons op een plankje in de keuken. 
In tegenstelling tot Het Lijsternest zelf, was het appartement tamelijk sober ingericht. Er 
was genoeg plek voor een paar snuisterijen. Met de bidons wilde ik de band tussen de 
koers en het huis van Streuvels weer wat steviger aanhalen, tastbaarder maken. 

Of het nu ging om de Ronde van Vlaanderen of om Brussel-Ingooigem, Stijn Streuvels 
stond altijd langs de weg wanneer de koers aan Het Lijsternest voorbij trok. In 1957 
moedigde hij de renners aan die deelnamen aan het wereldkampioenschap wielrennen. 
Op het omslag van De zeer schone uren staat een foto van een jonge Streuvels die als 
een dandy poseert op de fiets. Met hulp van de beheerders van Het Lijsternest, Jurgen 
Casteleyn en Thomas Jacques, heb ik achter het huis een soortgelijke foto gemaakt. 
Toen op de tweede vrijdag van mijn verblijf de deelnemers aan de E3-Prijs tijdens de 
finale langs het huis raasden, op weg naar Harelbeke, voelde ik mij als resident verplicht 
de koers te groeten. Samen met Jurgen applaudisseerde ik voor de passerende renners 
zoals Stijn Streuvels dat vroeger deed. Cédric Beullens was zo vriendelijk ons applaus te 
beantwoorden met een bidon, die hij netjes op de oprit van Het Lijsternest gooide. De 
plastic drinkfles gaf ik een plaats bij de vijf andere op het plankje in de keuken. In de hoop 
een kleine traditie in gang te hebben gezet, schreef ik een briefje waarin ik toekomstige 
residenten opriep de collectie aan te vullen. 
Het zou mooi zijn wanneer voortaan elke resident tijdens de E3-Prijs de coureurs een 
saluut brengt, wanneer elk jaar het rijtje bidons in het appartement weer ietsje langer 
wordt. Iets zegt me dat Streuvels dat wel had kunnen waarderen. 
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