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Frank van Rijn (59) is een wereldfietser. 

Al meer dan een kwart eeuw gaat hij 

vanuit zijn huisje in het Drentse Dol dersum

op pad, de wereld in. Zwaar bepakt en 

bezakt doorkruiste hij - op Antarctica na - 

in zijn eentje alle continen ten en bezocht 

meer dan 100 landen. 

Hij trok door eindeloze woestijnen, over

keienpaden en wasbordwegen, langs bergketens

waar de ijle lucht hem naar de keel greep en

over dorre pam pa’s die gloeiden in de zon. 

‘Ik zou niet anders willen’, zo bekent hij.

Frank van Rijn wereldfietser uit het Drentse Doldersum▲

Een mensenleven is voor
hem domweg niet lang
genoeg om alles te zien

● In sommige landen eet hij voor een habbekrats in goedkope tentjes, 
maar evengoed knutselt hij een eenvoudige maar voedzame maaltijd van
linzen, macaroni of spaghetti in elkaar.



De fulltime wereldfietser is van huis uit elek-
trotechnicus. Al tijdens zijn studententijd
aan de TU Delft was hij in de zomermaanden
afwezig. De jonge Van Rijn zat dan op de
fiets in Frankrijk of Italië, of ging coast to
coast in de Verenigde Staten. 
Na voltooiing van zijn studie ging hij er een
jaartje tussenuit naar Zuid-, Midden- en
Noord-Amerika. ‘Eerst maar een stukje fietsen
voordat ik me aan een echte maatschappe-
lijke carrière zou wijden, dat was het idee.’ 
Bij zijn terugkomst probeerde hij het. 
Gaf een jaartje natuurkundeles en dacht:

‘Nog één tochtje en dan ga ik echt serieus
aan de slag’. Hij fietste van Nederland naar
Kaap stad en ging weer voor de klas staan.
Vervolgens fietste hij naar Bali en besloot
andermaal te solliciteren. 
Hij lacht. ‘Toen lukte het niet meer. Ze dach-
ten: zodra die vent weer wat geld heeft gaat
’ie fietsen.’ En zo dwaalde zijn leven lang-
zaam maar zeker af van de zekerheden in
het onderwijs naar het ongewisse van de
fietsende ontdekkingsreiziger. ‘Ik heb mijn
hobby omgezet in werk.’

Hij heeft wel eens op een houtje moeten 
bijten, maar dat deert hem niet. Wat hem
wel doet somberen is dat hij voor zijn
nauwe lijks bewoonde huisje in Doldersum
zoveel vaste lasten moet neertellen. 
‘Ver zekeringen, belastin gen, dat soort din-
gen. Kom je terug van een fietsreis van een
half jaar, dan ligt er een enorme stapel van
die brie ven achter de brievenbus. Daar kan
ik wel eens depressief van worden, daar
krijg je een volledige sik van.’ Vooral, zo
zegt hij, omdat hij - alle uren meegerekend -
ver onder het minimum loon werkt. 
‘Ik schrijf eerlijk gezegd meer voor de
erken ning dan voor het geld, maar dat je in
die paar maanden in Doldersum meer geld
kwijt ben dan de rest van het jaar onder-
weg, dat irriteert me.’

Frank van Rijn fietst bijna altijd alleen. 
‘Ik zou niet afke rig zijn van een leuke com-
pagnon, maar zo iemand is moeilijk te 
vinden. Daarbij, ik ben een individualist.
Altijd al geweest.’ Hij vertelt zich wel eens
eenzaam te voelen, maar er goed tegen 
te kunnen. Het gevoel van eenzaamheid
bekruipt hem eigenlijk alleen in de grote
steden. 
‘Als je tussen een miljoen Chinezen staat en
niemand verstaat en begrijpt je, dat is niet
pret tig.’ In jungles of woestijnen verwon-
dert hij zich te veel over wat hij ziet om zich

alleen te voelen. ‘Iedere reis
is de moeite waard, ik heb
me onderweg nog nooit
afgevraagd waar ik toch in
hemelsnaam aan begonnen
was.’ 

Zijn avontuurlijke en reis-
lustige inborst zijn zo met
zijn leven aan de haal
gegaan dat een gezin stich-
ten nooit bij hem is opgeko-
men. ‘Ik heb die behoefte
nooit gehad, misschien mis
ik wel iets moois, ik weet 
het niet.’ Hij haalt zijn
schouders op. ‘Ik heb er ook
geen spijt van. Het lijkt wel
leuk, een vrouw, maar ik 
zie me niet boodschappen
doen en de auto wassen.’ 
Van Rijn leeft alleen, hij
fietst alleen. Toch voelt hij
zich geenszins een kluize-

naar. ‘Nee, nee. Bij mijn lezingen sta ik
nogal eens voor volle zalen en dat vind ik
leuk. Mensenschuw ben ik helemaal niet. Ik
heb ook geen enkele hekel aan toeristen
onderweg, ik hoef echt niet het idee te heb-
ben dat ik bijvoorbeeld op een gegeven
moment de enige Europeaan in Afrika ben,
want dat is gewoon niet zo.’

Onderweg leeft hij basic. Na een dag op het
zadel slaat hij zijn tentje op in de middle 
of nowhere. In sommige landen eet hij voor
een habbekrats in goedkope tentjes, maar
evengoed knutselt hij een eenvoudige maar
voedzame maaltijd van linzen, macaroni of
spaghetti in elkaar. ‘Iets dergelijks is overal
wel te krijgen.’ 
Hij snoept van fruit onderweg of klieft een
kokosnoot. Af en toe wordt hij gevraagd een
hapje mee te eten. Met handen en voeten
maakt hij dan kennis met - weer - een
andere cultuur. ‘Ook al versta je elkaar voor
geen meter, als er een klik is dan zijn dat
heel kostbare momenten.’
Eigenlijk, zo stelt Van Rijn, rijgt hij voort-
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HHij heeft inmiddels 465.000 kilometer op het
zadel van zijn Gazelles doorge bracht. ‘En ik
heb me nog geen moment ver veeld’, zegt
Van Rijn monter, onderwijl speurend naar
de oploskoffie in zijn keukentje.
Hij is even thuis. Kwam na een acht maan-
den durende fietsreis door West-Afrika
terug voor de presen tatie van zijn tiende
boek De gouden capu chon, over zijn
monster tocht door Kirgizië, China en Tibet. 
Hij kan zich financieel be druipen met de
royalty’s van zijn boeken en
de opbreng sten van zijn
lezin gen. ‘Geen vetpot,
maar ge noeg.’ Op een klein
bureau  in de hoek van de
woonkamer schrijft hij zijn
boeken. Met de hand. 
Eerst in het klad, dan in het
net. Bij zijn uitgeverij Elmar
gelden deze manuscripten
inmid dels als curio sa. 
Van Rijn is bang ‘digitaal
door de knieën’ te moeten.
‘Ze hebben geen typistes
meer in dienst, de directeur
en zijn vrouw hebben ze 
uitgetypt. Dus ik vrees dat
het die kant wel zal uit-
gaan.’

Frank van Rijn is een - hij
geeft het zelf grif toe -
mooiweer fietser. Hij gedijt
het beste bij temperaturen
van 35 graden Celsius of hoger. ‘Kou is niets
voor mij. Het enige dat me onderweg van
mijn stuk kan brengen is regen, een gewel-
dige pest heb ik eraan.’ 
Hachelijke momenten tijdens zijn reizen
passeren haast achteloos de revue (‘risico’s

loop je overal’), maar over de misère die een
regenbui voor hem teweegbrengt kan hij
moeiteloos uitwijden. 
‘In Schotland, Engeland of Denemarken ben
ik nog nooit geweest omdat ik het weer er
niet vertrouw.’ Voor De gouden capu chon,
waarin zijn reis vanuit Doldersum naar 
Kirgizië, China en Tibet wordt beschreven,
trotseerde hij voor het eerst de kou. 
‘Dat offer heb ik bewust gebracht omdat 
het me zo’n mooie tocht leek.’ Hij is daarin
absoluut niet teleurgesteld, maar het blijft
voorlo pig bij deze speciale trip. 
Hij bereidt zich inmiddels voor op een rondrit
door Georgië, Azerbeidzjan en Armenië. ‘Ik
heb er vijf maanden voor uit ge trokken, maar
zodra het me te koud wordt ga ik weer terug.’

● ‘Ik hoef echt niet het idee te hebben dat ik op dat moment de enige Europeaan in Afrika ben,
want dat is gewoon niet zo.’

‘Ik zou 
niet anders willen’

‘Mensenschuw 
ben ik helemaal niet’



durend kostbare momenten aan elkaar. 
Als hij op zijn onafscheidelijke fiets vanuit
zijn recreatiebungalow op de Drentse
zandgron den vertrekt, dan voelt hij het con-
tact met de aarde. Dan doorkruist hij het
steeds verande rende landschap om uitein-
delijk tussen de rijstvelden van Azië of de
van hitte trillende Sahara uit te komen. 
‘Dat is zo mooi. Je ziet de akkers voorbij-
glijden, de mensen, de huizen. Je proeft en
ruikt de culturen, je ziet de omge ving per
dag wijzigen. Prachtig!’

Hij is nu bijna 60, maar heeft niet het gevoel
ineens haast te moeten maken. Angst dat
het over een paar jaar fysiek niet meer gaat,

heeft hij niet. ‘Ik geniet van elk moment en
ik heb me erbij neergelegd dat ik toch niet
alles kan zien. Die dwang heb ik niet, ik
weet dat daar een mensenleven domweg
niet lang genoeg voor is.’ 

Even is het stil, dan zegt Van Rijn filosofisch:
‘Je kunt het ook omdraaien: als je alles hebt
gezien, dan houdt het leven op.’ ✒ Roelof Tienkamp ❂ Frank van Rijn

‘Je proeft en ruikt de 
culturen, je ziet de 
omgeving per dag 

wijzigen. Prachtig’

● ‘Kou is niets voor mij. Het enige dat me onderweg van mijn stuk kan brengen is regen, een geweldige pest heb
ik eraan.’


