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den zij tot tweemaal toe door een stel 
e-bikers van de weg gereden. Ditmaal geen 
jongeren die schreeuwend of half bezopen 
het verkeer onveilig maakten. Nee, tot twee 
keer toe waren het grijze duiven die met 
een air van ‘de weg is van ons’ mijn familie 
in de berm dwong. Mijn familieleden moe-
ten hun eigen gelijk maar halen, ik maak 
mij plaatsvervangend zorgen. Wat in de 
 tv-serie Benidorm bastards nog als lach-
wekkend kan worden opgevat, moet niet 
de norm worden in de normale omgang. 
Ouderen mogen jongeren in de maling 
nemen, net als jongeren dat met ouderen 
mogen doen. Maar mijn aarzeling zit in het 
feit dat ouderen denken dat zij zich meer 
kunnen permitteren enkel en alleen omdat 
zij ouder zijn. Het riekt naar superioriteit 
waar geen goede reden voor is en zet de 
wederkerigheid tussen de generaties onder 
druk. En, waarom blijven mensen niet 
gewoon fietsen? Ik bedoel: zelf de pedalen 

bewegen tot je er moe van 
wordt. Daar zal dan ook wel  
de verklaring liggen. “Waar om 
zou ik nog moe worden als ik 
een elektrische fiets kan 
kopen?” Wie is er nu gekke 
Henkie? Ik weet het wel hoor, 

degene die een e-bike koopt! Het ding is 
duur en houdt je af van wat je moet doen: 
actief bewegen. Een echte fiets vraagt om 
inspanning, maar geeft jou ook veel terug. 
Je komt waar je wezen wilt. Gezondheids-
winst omdat je hart, longen, spieren en 
gewrichten op een gezonde manier belast. 
En een adrenalinekick geeft die je in de 
zevende hemel brengt. De duurkoop van 
een e-bike is een miskoop. ■

et zal niet lang meer 
duren of ons ima - 
go van een gezond 
 fietsend landje ligt 
aan duigen. Waarom? 
Door dat de verkoop 

van e-bikes, elektrische fietsen, met een 
opmars bezig is. Al in 2012 waren de 
e-bikes met 171.000 verkochte exemplaren 
de stadsfietsen voorbijgestreefd. En als 
enige in een door de kopersstaking geteis-
terde fietsenmarkt, blijft de verkoop van de 
elektrische fiets stijgen. Het is het nieuwe 
hebbedingetje van ouder wordend Neder-
land. Dat laatste kan ik niet met getallen 
onderbouwen, maar als ik er een voorbij 
zie komen, zit er steevast een grijs mens 
op, of in elk geval iemand die voor een 
hogere leeftijd kan doorgaan. Afgelopen 
week was het schrikken toen ik een collega 
op zo’n apparaat voorbij zag komen. Ook 
met die karakteristieke pose van ‘kijk mij 

eens fietsen’. Maar je herkent het direct: 
e-bikers spelen vals. Het gaat gewoon te 
soepel voor de snelheid die ze bereiken. 
Als een automatisme schiet je doktersoog 
naar het frame en de assen, en stel je de 
diagnose. Het is een e-bike! Dat valsspelen 
begint onbetamelijke vormen aan te 
nemen. Onlangs waren mijn schoon  zuster 
en zwager fietsend aan de Zevenheuvelen-
route begonnen. Tot hun verbijstering wer-
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Waarom koopt iemand zo’n 
‘Benidorm bastards’-bike?
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