Fietsen in mondiaal perspectief
Shirley Agudo, Auteur/Fotograaf

“Voor de Nederlanders is fietsen ‘normaal’. Voor de
rest van de wereld is het dat niet.”
“Ik ben opgegroeid in de Verenigde Staten en dat betekent dat ik meer in mijn vaders Cadillac heb gereden dan
achterop een fiets. Voor mij – en voor de meeste Amerikaanse kinderen – waren fietsen iets om mee te spelen.
Het is als kind nooit bij me opgekomen dat je een fiets
zou kunnen gebruiken om van punt A naar punt B te
gaan. We fietsten gewoon de straat tegenover ons huis op
en neer – een cul de sac- en dat was het.
Toegegeven, Pittsburgh, Pennsylvania - waar ik vandaan
kom - is nogal heuvelachtig, dus werd fietsen als een
middel van vervoer nooit als erg praktisch gezien. En tot
voor kort waren er nauwelijks echte fietspaden. Op het
ogenblik verandert dat snel. In feite bevindt Pittsburgh
zich nu in de voorhoede van de fietsrevolutie in de VS.
Helaas zijn de meeste Amerikanen echter nog steeds getrouwd met hun auto en wordt er tot nog toe meestal
gefietst als sport en recreatie.

bracht met daarin 700 foto’s van het meest fietsvriendelijke land ter wereld: The Dutch & Their Bikes.

“Nederland als een natie van fietsers heeft veel om trots op te
					
zijn en te delen. “

Vandaag de dag proberen landen over de hele wereld de
Nederlanders, de meesters van het ‘alledaagse fietsen’, te
evenaren. Talrijke studiereizen en VIP delegaties komen
naar Nederland om te leren waarom de Nederlanders zo
veel fietsen, hoe ze hun eigen burgers kunnen stimuleren
de fiets te gebruiken als vervoermiddel en hoe ze een
goed functionerende infrastructuur kunnen aanleggen
die niet alleen aantrekkelijk is, maar bovenal veilig.
Het Nederlandse systeem is wellicht niet perfect maar
ligt, relatief gezien, mijlenver voor op de meeste andere
landen. Nederland als een natie van fietsers heeft veel om
trots op te zijn en te delen. Mijn doel is om te helpen de
boodschap over te brengen dat ‘fietsen gewoon verstandig’ is – en fun! Zelfs ondanks het feit dat ik op vier
wielen ben opgegroeid in plaats van op twee.”
Meer over Shirley Agudo vindt u op
www.shirleyagudo.com

Hoe ben ik er toe gekomen om een boek te maken over
de Nederlandse fietscultuur?
Toen ik in de jaren negentig dankzij het werk van mijn
man naar Nederland verhuisde, was ik verrast door het
aantal fietsen hier en als fotojournalist wilde ik de rest
van de wereld laten zien hoe een cultuur eruit ziet die
fietsen leeft en ademt. Daarom publiceerde ik mijn boek
Bicycle Mania Holland en dat werd zo populair dat de
eerste twee drukken uitverkocht raakten. In plaats van
een nieuwe herdruk, heb ik een heel nieuw boek uitge-
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