
 Buitenlanders zijn over 
het algemeen meer onder  
de indruk van het Neder-
landse fietsgebruik dan 
Nederlanders zelf, voor 
wie het godzijdank de 
gewoonste zaak van de 
wereld is om elke dag op  
de fiets te springen op 
weg naar werk, winkel  
of bioscoop. 

Het is dus ook niet zo gek 
dat juist buitenlandse 
schrijvers en onderzoekers 
boeken wijden aan de Ne-  
derlanders en hun fietsen. 
In deze aflevering van 
Lezen bespreek ik De Ne-
derlandse fiets (2012) van 
de Amerikaanse auteur 
Zahid Sardar. Helaas geen 
aanrader maar een flinke 
afknapper. 
Het idee leek zo goed. In-
derdaad, Nederland heeft 
geen enkele rol gespeeld 
in de uitvinding en tech-
nische ontwikkeling van 
de fiets. De loopfiets,  
vélocipède, hoge bi, safety  
met diamantframe, lucht- 
banden, het freewheel, 
versnellingen, de moun- 
tainbike, ligfiets en velo-  
mobiel – ze zijn allemaal  
elders bedacht en ont- 
wikkeld. Toch is in Neder- 
land een eigen model 
fiets tot ontwikkeling ge- 
komen dat voor buiten-
landers direct herkenbaar 
is en door onze ooster-
buren Hollandrad wordt 
genoemd: de volledig 
voor alledaags gebruik 
toegeruste zware stads-
fiets, met een korte wiel- 
basis en een stuur dat 
aanmerkelijk hoger staat 
dan het zadel, resulterend  
in een vrijwel verticale 
zitpositie. De Neder-
landse stadsfiets heeft 
daarmee tot op heden 

een ander ontwerp dan  
Duitse of Deense stads- 
fietsen. 
De gedachte om de ge-
schiedenis daarvan te 
schetsen is een gelukkige  
en biedt geweldige mo-
gelijkheden om te laten 
zien hoe (fiets)gebruik, 
(fiets)industrie en (fiets)
cultuur met elkaar ver-
weven zijn en samen tot 
uitdrukking komen in het  
dominante Nederlandse 
fietsdesign. Maar ja, 
daarvoor moet je zelf wel 
iets van je onderwerp 
afweten of te rade gaan 
bij bestaand onderzoek. 
En geen van beide kan 
van auteur Zahid Sardar 
gezegd worden.
Sardar, designcriticus en 
docent visuele studies aan  
het California College of  
the Arts, heeft eerder 
boeken gepubliceerd over 
architectuur, en tuin- en 
interieurdesign. Behalve 
het boekje over de Neder-
landse fiets publiceerde 
hij vorig jaar ook nog een 
koffietafelboek met 100 
Best Bikes (uitsluitend 
recent design, geen HPV’s 
of ligfietsen; vanaf c 12).  
Het boekje over de Ne-
derlandse fiets bevat veel 
illustraties, maar schept 
meer verwachtingen dan  
een koffietafel- of foto-
boek: het is een tweeta-
lige paperback in de reeks 

Premsela Design Story uit- 
gegeven door Premsela, 
het vooraanstaande Ne-
derlands Instituut voor 
Design en Mode (vanaf  
c 15). Het boekje geeft 
eerst een geschiedenis 
van de Nederlandse fiets 
en presenteert vervolgens 
een reeks bijzondere, min 
of meer recente Neder-
landse fietsontwerpen, 
waaronder ook enkele 
ligfietsen. 
Wat Sardar allemaal ver- 
staat onder The Dutch Bike 
wordt pas gaandeweg 
duidelijk. Hij beperkt zich 
niet tot het Hollandrad –  
sterker nog: die ziet hij 
helemaal over het hoofd. 
Het ontgaat Sardar dat 
de typisch Nederlandse 
stadsfiets in de loop der  
jaren qua ontwerp en 
geometrie is gaan afwij-
ken van stadsfietsen in 
andere landen. Ronduit 
verwarrend is dat Sardar 
zich zelfs niet beperkt tot 
‘in Nederland gemaakte 
fietsen’. Onder ‘Dutch 
Bike’ verstaat hij klaar-
blijkelijk (en zonder dat 
ergens te expliciteren) 
elke fiets voor alledaags 
gebruik, onafhankelijk 
van herkomst of ontwerp. 
Tenminste, alleen zo kun  
je begrijpen dat hij dood-
leuk zinnen schrijft als: 
“Tussen beide wereldoor-
logen in … produceerden  

Groot-Brittannië, Frank-
rijk, Duitsland, Italië, de 
Scandinavische landen 
en Nederland allemaal 
Nederlandse fietsen” 
(bladzijde 82). 
Kwalijker is dat de histori-
sche helft van het boek 
wemelt van de fouten en 
misvattingen, zowel in 
het Engelse origineel als 
(nog meer) in de parallelle 
Nederlandse vertaling. 
Sardar schrijft bijvoor-
beeld dat Nederland wat  
het aantal gebruikte fiet-
sen betreft, achterblijft 
bij onder andere China, 
de VS, India en Duitsland. 
Ja, in absolute aantallen  
is dat nogal wiedes, maar 
in aantal fietsen per in- 
woner laat Nederland alle 
landen, behalve Denemar-
ken, maar inclusief China, 
ver achter zich. Ik zou lang  
kunnen doorgaan met het  
opsommen van alle fou- 
ten in het boek. Een ge- 
middelde Nederlandse 

fiets kost echt geen ‘paar 
duizend euro’, de ‘Neder-
landse fietsindustrie’ 
ontstond niet ín 1866, de 
ANWB werd niet opge-
richt in 1885 en Starley’s 
Rover van 1885 had nog 
geen luchtbanden.  
Het meest storend is nog 
de desinformatie over de 
geschiedenis van de Ne-
derlandse fietsindustrie: 
vóór de Eerste Wereldoor-
log was er helemaal geen 
sprake van een ‘productie- 
overschot’ van de Neder-
landse fietsindustrie, 
zoals Sardar beweert. 
Het duurde tot eind jaren 
twintig voor de eigen in- 
dustrie de nationale fiets- 
markt kon bedienen. 
Dat onze fietssector zich 
daarna snel en blijvend 
ontwikkelde tot een 
schoolvoorbeeld van een 
kartel dat concurrenten 
decennialang effectief 
buitensloot, is voor de 
geschiedenis van het 

Nederlandse fietsdesign 
relevante informatie die 
je bij Sardar tevergeefs 
zoekt.
De ligfiets duikt op in 
het tweede deel waarin 
Sardar recente Neder-
landse fietsontwerpen 
presenteert. Evenmin als 
bij de andere modellen 
geeft hij daarbij veel 
 achtergrondinformatie, 
noch biedt hij veel inzicht 
in de gemaakte ontwerp-
keuzen. Het merendeel 
van de tekst blijft erg 
dicht bij de reclametek-
sten van de ontwerpers 
zelf. Dat blijkt helaas ook  
uit een door Sardar opge- 
nomen en misschien 
verkeerd begrepen citaat 
van Bram Moens, wiens 
high en low racer als 
enige ligfietsen zijn afge-
beeld in het boek:  
“De energie die je in [sic] 
een ligfiets gebruikt, is 
maar een fractie van wat 
er nodig is om een fietser 
rechtop te houden op 
een gewone fiets.” Zucht. 
Wat een gemiste kans dit 
boek. En wat een misser 
van een instituut als 
Premsela, waarvan je je 
afvraagt hoe ze in gods- 
naam bij deze auteur zijn 
uitgekomen voor hun 
Premsela Design Story 
over de Nederlandse fiets.
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