BIO

MET EEN ELEKTRISCHE MOTOR VAN BELGIË
NAAR ISTANBUL EN TERUG, VIA EEN
ITALIAANS TROUWFEEST

Trui Hanoulle aka #elektrogirl is grafisch
vormgeefster, fotografe, reizigster, queer,
verhalenvertelster, Eurasia/Soviet-o-fiel,
kunstliefhebster, bon vivant.
Een beslagen-op-het-ijs-motarde, ook dat.

#ELEKTROGIRL

Elektrogirl in Istanbul - FoTo: Huseyin aldemir
Sandro en Armando

BLOG: truihanoulleblog.wordpess.com
Instagram/Twitter/Facebook: #elektrogirl

Eén afspraak had ik voor de
eerstkomende twee maanden,
één. Die lag op 1200 km van
België. Italiaanse vriendenvan-oudsher, Sandro en
Armando, waren net getrouwd
in IJsland en gaven nu het
Grote Feest in de Italiaanse
stad Brescia. Ik moest en zou
dat halen. Maar ik legde de
afstand af op een bijzonder
voertuig dat ik amper kende.
Voor het eerst in Europa zou
een 100 procent elektrische
motor een lange reis maken,
met mij erop. Tijd om dat geleende voertuig te testen, was
er niet geweest. Ik had 6 dagen
en geen dag meer. Op papier
kon de motor 200 à 250 km
per oplaadbeurt rijden, maar
wat zou de praktijk uitwijzen?
Ik had het weggelachen: “Uiteraard zal ik er zijn!” Een klein
stemmetje zeurde echter: “En
stel dat het niet lukt?”.
TeksT: Trui Hanoulle //
FoTo’s: Trui Hanoulle Tenzij anders vermeld

76

Al ben ik opgegroeid in analoge tijden,
verzot op het vakmanschap, de topkwaliteit
en duurzaamheid van oude voorwerpen,
nieuwe, slimme ideeën en technologieën
intrigeren me altijd. Zero, een nieuw elektrisch motormerk, is ook zo’n idee. Ik broed
op een maf plan. Wat als ik zo’n Zero op een
reis kon testen? Een die lang en avontuurlijk
genoeg zou zijn, met aanvaardbare risico’s
en haalbare mogelijkheden. Istanbul! Ver en
dichtbij, en de naam ronkt. De route erheen,
via het trouwfeest in Italië en dwars door
de Balkan, is niet alleen boeiend en mooi, ik
heb ze ook vaak gereden, weet precies wat
te verwachten en heb onderweg op diverse
plekken vrienden wonen. Istanbul voldoet
aan alles.
Van de Brugse Zeroverdeler, Patrick
Naeyaert, krijg ik een gloednieuwe Zero
DS te leen. “Hoe lang heb je haar nodig?”
#elektrogirl is geboren.
De heenreis zal ik met de kronkel via het feest
in Italië rijden, de reis terug in een rechte lijn.
En omdat ze mijn enige reismaatje wordt,
geef ik de Zero DS een naam: Xena. Dat
daar een lesbo-connotatie aan vasthangt, is
uiteraard zuiver toeval. #not
TROUWEN ALS DAAD VAN VERZET
Na bijna 30 jaar samen zijn mijn Italiaanse
vrienden in IJsland getrouwd, als ketters in
een Lutherse kerk nog wel. Italië stond, als
laatste groot West-Europees land, nog veraf
van de erkenning van het homohuwelijk.
Moegetergd door jaren Berlusconi, door

Vaticaanse en andere rechts-conservatieve
tendensen in het land, besloten Sandro
en Armando hun eigen actie te voeren:
legaal én kerkelijk trouwen in het buitenland, en hun trouwboekje met enig tamtam
voorleggen aan Italiaanse politici en clerici.
Verschillende mogelijke landen werden
onder de loep genomen, ook België, maar
IJsland bleek veruit het eenvoudigste: geen
verblijfsvergunningen of domicilies, nee.
Aankomen (met een Europees paspoort),
trouwen, klaar. Alleen kunnen weinig mensen zich dat soort verre feestjes permitteren,
dus komt er een Groot Feest in Italië.
E-AVONTUUR
Om de langste afstanden te halen, weet ik
op voorhand dat ik traag zal moeten rijden.
Hoe traag en hoever, weet ik niet. Door de
late levering van de nieuwe DS kan ik ze pas
twee dagen voor vertrek afhalen. De ware
test begint dus op dag 1 van de reis.
Mijn gps stel ik in op ‘kortste route, offroad
inbegrepen, zonder snelweg’, en dat ene
adres in Brescia. Voor mij betekent reizen,
ook motorreizen, tijd hebben. Voldoende
stoppen, rondkijken, het toeval laten overnemen, avontuur, vrijheid, routes omgooien.
En bovenal ontmoetingen, praten met
mensen. En ook motorrijden, natuurlijk.
Deze tocht op deze motor belooft dat alles,
en ze maakt het meer dan waar.
De reis begint fantastisch. Ik kies een CouchSurfer in Sedan in de Franse Ardennen en
dat blijkt een schot in de roos. Emilien is

een van mijn nieuwe vrienden geworden
en de ietwat verpauperde stad fascineert
me meteen. Ver voorbij de middag vertrek
ik naar een camping in een gehucht voorbij
Nancy. De halve camping blijkt uit residentiële bewoners te bestaan. Mensen uit de
streek die in kille appartementsblokken
wonen, gaan in de zomermaanden vanuit
de camping werken of houden er vakantie.
Hier hebben ze hun moestuin en leven de
hele tijd buiten. Patrick en Isabelle zijn er zo
twee. Vijftigers, arbeiders en levensgenieters.
Ik ben de tentstokken nog door de stof aan
het rijgen als de breedlachende fransoos me
al een hamer en een aperitief aanreikt.
Voor het eten, plug ik Xena in. Vreemd, geen
stroom. Een ander stopcontact, idem. Om
een lang verhaal van springende zekeringen, diverse verlengdraden en voltmeters
samen te vatten: de Zero sluit alles kort. Ik
kan rijden, niets mis met de motor, maar
ze kan niet opladen. Wat volgt is een reeks
telefoons met de pechverzekering en uiteindelijk met Patrick, de rechtmatige eigenaar
van ‘mijn’ DS. Het is officieel: ik sta in panne.
Op dag 2.
Het zeurende stemmetje dat de hele tijd
‘wat als’ heeft gemurmeld, is in een bulderlach geschoten. Ik MOET op tijd in Italië zijn.
Maar hoe?!
Nog een telefoon later staat het besluit vast:
Patrick komt hierheen met een nieuwe lader.
Als hij na 5 uur rijden arriveert, kraakt de
gezellige bende campingbewoners nog een
fles, krijgt hij een schoteltje vers gebraad,

waarna we met zijn allen gaan slapen.
Opnieuw vind ik een sms van Sandro: “Je zal
toch op tijd zijn, hé? Wanneer kom je precies
aan?” Opnieuw tik ik zijn ongerustheid
weg: “Of course, caro, no worries!” terwijl
de B-plannen in mijn hoofd verschijnen en
verdwijnen. Trein, vliegtuig, liften? En wat
dan met Xena?
De ochtend nadien is het alle hens aan dek.
Patrick 1 sleutelt, Patrick 2 reikt het gereedschap aan en ik tolk tussen beiden. Zodra
de nieuwe lader aangekoppeld is, pluggen
we Xena in en … ze laadt alsof er niets is
gebeurd. Alle omstaanders applaudisseren
en ik spring de Patricks in de armen. Voor
vertrek voegt de West-Vlaming er wel grijnzend aan toe: “Naar Istanbul rijd ik niet.”
En de oorzaak van het euvel? Onbekend.
De lader, onder garantie, is inmiddels bij de
fabriek beland en wordt onderzocht.
PROSECCO OP HET STADHUIS
Vier dagen en 800 kilometer heb ik nog voor
de boeg. Op 16 juli, een dag voor het feest,
sms ik Sandro met een smile van oor tot oor:
“I’m entering the city NOW!”
Na het wervelende feest met talloze vrienden en kennissen, een niet-aflatende stroom
aan eten en drank, toespraken, live bandjes
en dans, is het tijdstip van actie aangebroken: afspraak bij de burgemeester van
Brescia, Emilio Del Bono. Het pleidooi van
Armando, welbespraakt en voorkomend als
hij is, wordt een sublieme monoloog voor

homorechten. Hij pleit voor het openen van
een, weliswaar niet-erkend, genderneutraal
samenlevingsregister in de stad in navolging
van enkele andere grote Italiaanse steden.
De sociaaldemocratische burgemeester aanhoort alles gemoedelijk, drukt vervolgens
in even stijlvolle zinnen zijn onmacht uit
en argumenteert voor een minder ‘radicale’
aanpak in afwachting van de landelijke
wetten. Ter bezegeling van de ontmoeting
schenken de jongens hem een ingekaderde
kopie van hun huwelijksakte. Benieuwd in
welke lade die inmiddels is beland maar het
is een moment vol plechtigheid en trots.
Sandro’s en Armando’s actie komt paginabreed in de belangrijkste lokale krant.
Zichtbaarheid gegarandeerd maar voorlopig
geen krimp in de wetgeving. Of... is er toch
iets bewogen?
Het spreekt voor zich dat zij niet de enigen
waren die hun stem lieten klinken. Op diverse plaatsen in het land werd op elke pride
en andere gelegenheden geschreeuwd
om verandering, en net als bij ons, werd
achter de schermen hard gelobbyd. Bijna
een jaar later inmiddels, is er wel degelijk
iets veranderd: op 11 mei 2016 is de wet
op samenlevingscontracten tussen partners
van hetzelfde geslacht goedgekeurd. 369
Italiaanse parlementsleden stemden voor,
193 tegen. Het eerste glas prosecco wordt
nu geklonken, maar adoptierechten zijn
nog behoorlijk veraf. “Het is een bitterzoete
overwinning”, zeggen de mensenrechtengroeperingen.
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Gesprek in Istanbul: “The Qur’an says,
for men and women equally: ‘Thou
should lower thy gaze’.”
Ik gooi terug: “Do you lower ‘thy gaze’ for
other women?”
– “O nooooo, of course not!” We gieren
het allebei uit. Ik had geen ander antwoord verwacht, niet van haar.

In welk wettelijk systeem Sandro’s en
Armando’s huwelijk zal omgezet worden, in
een volwaardig huwelijk of in een samenlevingscontract met mindere rechten, is
voorlopig nog de vraag.
E-ONTMOETINGEN
Een paar dagen later pas word ik uit het
homohuishouden losgelaten, traditiegetrouw volgestouwd met de meest exquise
delicatessen, en zwaai het been over mijn
zachtzoemende motor. Istanbul lonkt, nog
onbepaalde tijd en dito avonturen te gaan.
Xena en ik hebben geen enkele afspraak
meer, of toch geen strikt geplande, want
de vele noodzakelijk haltes van deze reis
genereren talloze ontmoetingen.
Van een imam in Banja Luka en een
Servische militair hoor ik onwaarschijnlijke,
bikkelharde verhalen over hun respectievelijke kanten in de Bosnische oorlog, en hoe
ze, gelittekend, de draad nauwelijks terug
kunnen oppikken. In de zomerse, loden
hitte hang ik met jongeren uit Srebrenica op
een terras aan de rivier de Drina. Marko en
zijn familie zijn net een frambozenplantage
begonnen, het belangrijkste exportproduct
van de regio, en Nevena gaat een jaar met
een beurs in Boedapest studeren. Een master in Nationalism Studies, over de redders
in de oorlog die ze als peuter meemaakte.
Ik logeer bij activisten in Thessaloniki die
vechten tegen de crisis, met een mengeling van veerkracht, passie en frustratie. We
hebben het over Grexit en de heropstart
van ERT, het nationaal tv-station dat drie
jaar geleden plots door de regering uit de
ether werd geplukt. In Tarlabaşı, een van de
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armste buurten van Istanbul, trek ik de straat
op met journalisten van twaalf die hun wijkkrant van inhoud voorzien. Een avond lang
interview ik een lesbische moslima die ik in
2011 op een indrukwekkende pride in Istanbul ontmoette. Met mijn Turkse vriendinnen,
Nurgül en Mariana, lesbo-feministische
mensenrechtenactivistes, neem ik deel aan
een sit-in voor vrouwenrechten, omgord
door een dreigend cordon oproerpolitie.
Twee maanden eerder waren ze samen met
honderden andere queers onderuit gespoten en kregen ze traangas over zich heen tot
ze er ziek van werden op de plots afgelaste
Pride. Het LGBTQIA-leven is onder het juk
van Erdoğan zo mogelijk nóg moeilijker
geworden, en voorlopig uitzichtloos. Later
op de reis klampen Bulgaren, Albanezen,
Bosniërs me aan met hoop op slechts een
ding: hun toekomstloze regio’s verlaten op
zoek naar werk. En in volle waanzin van de
vluchtelingencrisis bevind ik me per toeval
pal op die route en klaar ik elke grens in vijf
minuten.

IN CIJFERS
DE MOTOR:
Recordafstand op 1 laadbeurt: 275 km
(met 5 km op overschot) / Gemiddelde
snelheid (om de maximale dagafstand te
halen): 45-60 km/u / Snelheidsrecord:
130 km/u (zonder bagage) / 100% opladen
duurt 12 à 14 uur en kost ± 3,20 € (in WestEuropa) / 23 € betaald aan elektriciteit voor
7719 km

DE REIS:

E-LOVE
Aan het eind van de lange reis stel ik vast
dat het Xena-liefde geworden is. Er was al
sprake van een vonk toen ik de e-motor
ging testen; nu is het echte, onvervalste liefde. Geen beperking of euvel was me teveel,
en zelfs de panne werd een caféverhaal. Ik
heb geproefd van de toekomst. Of beter, ze
staat voor de deur. Geloof me, e-rijden is wel
degelijk megacool en sexy.
En… ik ben maar wát blij met mijn louter
toevallig Belgisch paspoort.

17 doorkruiste landen / 67 dagen onderweg
/ 32 verschillende overnachtingsplaatsen
waarvan 18 gratis (vrienden, CouchSurfing,
wildkamperen) / 30 oude en nieuwe vrienden ontmoet / ± 1000 € voor de hele reis,
behalve de geleende motor.

