
Lang gedacht dat ik getraumatiseerd en
daardoor bevooroordeeld was omdat ik
twee keer in korte tijd mijn fietsende
vrouw moest afhalen in de kliniek. De
eerste keer omdat een auto niet oplet-
tend was en haar schepte bij het rechts-
omkeer maken. De tweede keer omdat
een bestelwagentje op een nat wegdek
zijn bocht miste. Motorkap en voorruit
zagen eruit als de auto die profrenner
Michele Scarponi een jaar geleden
doodreed.

Zelf ben ik gespaard gebleven van
groot onheil. Op een ongeval met een
auto na – het fietspad dat rechtdoor liep
telde niet, want Koning Auto wilde
inslaan – en een val veroorzaakt door
een Range Rover die mij op een smalle
bosweg absoluut voorbij wilde en

afsneed. Sindsdien haat ik Range
Rovers, alle modellen. 

Daarnaast talloze keren in de berm
gereden, maar recht gebleven, en ook
twee keer gevallen door eigen schuld.
Tenzij, o ja, die ene keer omdat een
vrachtwagen te allen prijze tegen een
peloton in wilde blijven rijden en het
peloton moest remmen als gek, waar-
door we met een paar vielen, onder wie
ikzelf. Ik brak mijn nek.

De fietsende burger raakt aan het een
en ander gewend en sarcasme maakt
zich van hem/haar meester. Toen ik de
foto’s zag van de Gentse fietsstraten die
in fel rood waren geschilderd, dacht ik:
tuurlijk rood, omdat het bloed van de
fietsers dan niet te veel opvalt.

Gent is een uitzonderlijke stad, zegt

professor Hendrik Vos in deze Zeno 
(p. 58-61), de fietser is er de norm
 geworden. O ja? Eergisteren werd in
zo’n fietsstraat een fietsster aangereden
door een bestelwagen. Hij had het stop-
teken genegeerd dat daar altijd wordt
 genegeerd.

Ik ben het echt kotsbeu om telkens
weer vast te stellen dat ik keurig de weg-
code naleef, zelfs stop als ik voorrang
heb (ik ben niet gek), maar dat de ene na
de andere auto het op mijn leven heeft
gemunt. En ik ben niet alleen. Ik keek
rond in de kennissenkring en vond
gelijkgestemden: bezitters van één of
meerdere auto’s, maar ook van meer-
dere fietsen, kilometers malend op
beide. Allen hebben ze hetzelfde ver-
haal: waanzin zoals onze overheid
iedereen op de fiets wil, maar weigert
versneld iets te doen aan de krakkemik-
kige fietsinfrastructuur en de aanslag-
plegers op vier of meer wielen niet
strenger wil bestraffen. 

Hier gaan doden vallen. Excuus, die
zijn er al: nergens meer fietsdoden per
miljoen inwoners dan in Vlaanderen.

Hans Vandeweghe 
journalist
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