Column

Vismarkt
voldoende is om iedereen wat
relaxter te maken. Dat je ergens
mág fietsen, wil nog niet zeggen
dat je het ook per se moet doen.
Zelf heb ik het opgegeven, nadat ik
laatst op de Oudegracht ter hoogte
van de Winkel van Sinkel een
schouderbeuk kreeg van een
tegemoetkomende fietser die, al
voetgangers ontwijkend, op mijn
weghelft terecht was gekomen.

MARIEKE DUBBELMAN

Ik wilde nog roepen 'je bent niet
goed snik', maar de man die mij
woensdag op de Stadhuisbrug op
zijn speedpedelec met een
bloedvaart passeerde, was al
buiten geluidsbereik, voordat ik
mijn mond open kon doen. Met de
snelheid en de air van een
Olympische slalomskiër sjeesde hij
verder over de Vismarkt, zwaar
geïrriteerd voetgangers ontwijkend.
Compleet van mijn à propos
probeerde ik heelhuids de Vismarkt
te bereiken, maar van links en van
voren kwamen er weer fietsers met
een noodvaart aan. Ze keken niet
vriendelijk. Sterker nog: ze hadden
de beruchte ik-heb- je-aldoodgestaard-voordat- ik-je- hebaangereden-blik die sommige zich
superieur wanende
binnenstadfietsers zo eigen is.

Eigenlijk was ik vóór die
schouderbeuk al tot te conclusie
gekomen dat het nergens op slaat
om tussen zo veel voetgangers te
willen fietsen. De beuk gaf me het
laatste zetje.
Als het te druk is, stap ik
tegenwoordig gewoon af of blijf
langzaam balancerend achter de
voetgangers rijden. Of ik neem, met
pijn in het hart want fietsen over de
gracht is zo mooi, een
alternatieve route.
Dit weekeinde mocht er voor het
laatst worden gefietst op de
Vismarkt. Vanaf volgende week zijn
fietsers er op zaterdag en zondag
taboe. Een goed besluit, dat wat mij
betreft nog niet ver genoeg gaat.
@Enkelvrouw

Ik bleef stilstaan, hopend dat ik niet
geraakt zou worden. Daarna liep ik
ongedeerd, gekleefd
tegen de gevels, verder richting de
Dom. Ik passeerde een
toeristenwinkel, een kaaswinkel en
een coffeeshop en bedacht me dat
dit stukje Utrecht in een paar jaar
tijd is veranderd in alles wat ik
afschuwelijk vind aan Amsterdam.
Te druk, te krap en dus te opgefokt
met een wietwolk die nooit
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