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| Namens de oldtimerclubs 
behartigt FEHAC de belangen 

van oldtimerbezitters in 
Nederland.

Reacties: redactie@fehac.nl

Hét modewoord van 2019 was ‘schaamte’.  
Aan allerlei vormen van nieuwe schaamte 
werd begin januari in de tv-actualiteiten-

rubriek EenVandaag op NPO1 aandacht besteed. 
Bontschaamte, meer-dan-twee-kinderenschaamte, 
vliegschaamte, noem het maar en je kunt je ervoor 
schamen. Op 9 januari was het de beurt aan oldtimer-
schaamte. Het werd een goed bekeken programma 
met meer dan 1 miljoen kijkers en dat was meer dan 
er die dag naar Jinek keken. Maar om nu te zeggen  
dat het rijden in een oldtimer erg gunstig uit de verf 
kwam: nee, dat niet helemaal. 

Elektrisch rijden blijft zeldzaamheid 
Het programma zette eerst een leuke, enthousiaste 
oldtimerbezitter neer die in een nostalgische schuur 
zijn vier oldtimers aan de verslaggever liet zien. 
Daarna een tekenfilmpje waarin de uitstoot van een 
oude dieseloldtimer werd vergeleken met die van  
een nieuwe benzineauto, waarbij de oldtimer als flink 
veel viezer werd neergezet. Maar liefst 100 keer meer 
fijnstof, zo werd er verteld. Ten slotte een vrolijke 
jongeman die oldtimers van een nieuw elektrisch  
hart voorzag en er dan dagelijks mee op pad ging.  
Het beeld dat werd neergezet, was: de vieze oldtimer  
kan helemaal schoon zijn als je hem elektrificeert.  
Het hele verhaal dat de oldtimerliefhebbers aan de 
verslaggever hadden verteld over schonere benzine, 
GTL als dieselalternatief en het geringe aantal 
kilometers dat oldtimers rijden, kwam niet aan bod. 

Het televisieprogramma EenVandaag wil dat we ons 
schamen voor het bezit van oldtimers. 

Geen reden voor 
oldtimerschaamte

We hebben in ons land nu vijftig omgebouwde 
elektrische oldtimers en dat stijgt jaarlijks met  
nog geen tien stuks.  

Kijk bij vervuiling naar het rijden 
Het echte verhaal is dat als oldtimers rijden ze 
inderdaad wel viezer zijn dan een moderne auto,  
maar juist dat rijden gebeurt niet zo veel. De 194.000 
40+-auto’s vormen dan wel 2 procent van het totale 
personenautowagenpark, maar ze rijden volgens het 
CBS maar 0,2 procent van het aantal personenauto- 
kilometers. 40+-oldtimers rijden gemiddeld maar 
1.700 kilometer, zo heeft het CBS ook berekend. 
Eigenlijk staan oldtimers elf maanden per jaar stil en 
rijden ze maar een maand per jaar. Verder staat 

globaal een derde van de oldtimers geschorst in de 
garage, daar wordt helemaal niet mee gereden.  
Als je dan ook nog bedenkt dat het TNO-rapport – 
waar het getal 100 keer meer fijnstof in stond – het 
had over 40-100 keer (een flinke foutmarge dus),  
dan is alles bij elkaar het beeld dat EenVandaag 
schetste wel het meest roetzwarte scenario.  

Waardering voor ons mobiel erfgoed  
Natuurlijk hebben we bij de FEHAC veel reacties  
gehad op de manier waarop oldtimers werden neer- 
gezet. Wat uit die reacties echter ook blijkt, is dat  
de gemiddelde kijker het beeld overhoudt: oké, 
oldtimers zijn wel wat viezer misschien, maar we 
hebben het wel over heel mooie auto’s, mobiel 
erfgoed dat maar sporadisch wordt gebruikt. Waar 
hebben we het eigenlijk over met 0,2 procent van  
de autokilometers?
 

Ons mobiele erfgoed wordt gekoesterd, maar  
slechts sporadisch gebruikt.

In het televisieprogramma 
EenVandaag werden  
de milieuaspecten van de 
oldtimer nogal eenzijdig 
belicht.


