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Het huwelijk van het echtpaar Harold en Maureen in De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry doet 
denken aan de relatie van het koppel in het beroemde gedicht Déjeuner du matin van Jacques 
Prévert: ze delen samen het ontbijt, maar meer ook niet. Beiden zijn eenzaam en hebben elkaar niets 
meer te zeggen. Op een willekeurige ochtend gaat Harold, man van in de zestig, een brief posten en 
keert niet meer naar huis terug. Het is het begin van een spontane pelgrimsreis , zonder geld, zonder 
enige bagage. De brief is bestemd voor een oude vriendin, die hij al meer dan 20 jaar niet gezien 
heeft, en die hem per post vanuit een hospice aan de andere kant van het land verteld heeft dat ze 
kanker heeft en dat ze gaat sterven. 
 
Er is van alles op deze debuutroman aan te merken, over stijl en voorspelbaarheid, of over de 
irritante reacties van sommige personages die Harold ontmoet op zijn reis naar zijn oude vriendin, 
maar toch blijft deze roman boeien en sla je als lezer toch steeds weer om, samen met de 
hoofdpersoon op zoek naar wat het leven werkelijk interessant kan maken. Allerlei universele 
emoties passeren de revue, en grote thema’s als liefde, vriendschap, spijt en hoop worden in 
eenvoudig taalgebruik en voor iedereen herkenbaar behandeld. Het is een boek over menselijke 
relaties, en over de factoren die maken dat deze geslaagd zijn of niet. Maakt een huwelijk gelukkig, of 
kan geluk ook gevonden worden in andere relaties?  Wat maakt dat wij ons verbonden kunnen 
voelen met anderen? Wanneer kan je iemand echt een vriend noemen?  Breekijzer in al deze 
overdenkingen is de ziekte van de oude vriendin, die geleid heeft tot de reis van Harold en alle 
ontmoetingen en confrontaties, met vreemden, maar ook met zichzelf, zijn verleden en zijn huwelijk.   
 
Een boek uit vorig jaar alweer, maar dat vanwege het thema voor lezers van Emergo! tijdloos 
interessant kan zijn.  
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