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In 2010 gingDe Fietsfabriek

onder leiding van Yalcin

Cihangir enDaveDeutsch

failliet.Mede-eigenaar

Yalcin Cihangir is terugmet

een nieuw fietsbedrijf.Maar

een schuld van éénmiljoen

euro staat nog open.

MARLOESDEMOOR

Y
alcin Cihangir strijkt langs
zijn kaak. “Mijn baard is
grijs. Ik ben pas 44, maar
werd in drie jaar honderd

jaar.”
Het verhaal van Cihangir is dat van

een gevierd ondernemer, die De
Fietsfabriek opzette, gelauwerd
werd, maar uiteindelijk ten onder
ging en nuweer opkrabbelt.
De Fietsfabriek, acht jaar geleden

opgezet, groeide snel uit tot een feno-
meen. BN’ers als Paul de Leeuw,
Beertje van Beers, Bridget Maasland
en Beau van Erven Dorens zagen wel
iets in de stoere rijwielen van De
Fietsfabriek. Toen zij ermee door de
stad slingerden, sloeg de hype over
op de rest vanNederland.
Al snel had de bakfiets zijn imago

van log en ouderwets vervoermiddel
ingeruildvoordatvaneenhipensexy
rijwiel. Yalcin Cihangir en Dave
Deutschbreiddenuitmet vestigingen
door heel Nederland, in Berlijn, To-
kyo en Chicago. Yalcin Cihangir beli-
chaamde de multiculturele droom
van menig welzijnswerker en politi-
cus: een eenvoudige, Turkse jongen,
analfabeet enbegonnenals afwasser,
bereikt de top met een Oerhollandse
bakfiets.
FransBrometwijddezelfs eendocu-

mentaire aan zijn avonturen. “Straat-
jongens waren we. We begonnen als
fietsenmakers,” zegt Cihangir.
Het succes zat hemniet alleen indie

modieuze fietsen, maar ook in de
charme van deze sprookjesachtige
Turk die zijn klanten, als ze druipnat
van de flauwe miezerregen binnen-
stappen, kon verrassen met dichter-
lijke frases over vossen in dewoestijn
en cruijffiaanse wijsheden als ‘elke
pech biedt een nieuweweg’.
Maar in 2010 ging helemaal mis. De

Fietsfabriek was te snel gegroeid. Ci-
hangir en zijn compagnon Dave
Deutsch konden de bestellingen en
de administratie nietmeer aan.De fa-

briek die Cihangir in zijn geboorte-
dorp in Anatolië had laten bouwen,
drukte zwaar op de begroting. Schul-

den liepen op enCihangir enDeutsch
wisten zich geen raad meer. Het fail-
lissement van De Fietsfabriek was
onvermijdelijk.
Met adviesbureau The Brown Paper

Company maakte Cihangir een door-
start.Maaral gauwbleekdatdewerk-
wijze vande emotionele, creatieveCi-
hangir niet strookte met de cijferma-
tige, zakelijke aanpak van TheBrown
Paper Company. “Ik ben warm, maar
datwas een koudebusiness,” zegt Ci-
hangir erover.
Gedesillusioneerd keerde hij terug

naar Turkije. “Ik gingweg zonder een
cent. Arm zijn vind ik niet erg. Ik heb
mijn lichaam en ik adem, dat is ge-
noeg.”
Cihangir probeerde het opnieuw in

Antalya en Ankara en opende twee
fietsenwinkels. Nadat The Brown Pa-

per Company in 2011 had besloten
geen fietsenmeer van de fabriek af te
nemen, ging het snel bergafwaarts.
“We moesten de winkels sluiten en
onze werkzaamheden in Turkije af-
bouwen.”
Cihangir en zijn vriendin Betul To-

zum keerden met hun dochtertje van
tienmaanden terugnaarAmsterdam,
waar Tozum haar huurwoning had
aangehouden. Cihangir gebaart naar
zijn kind: “Na de bakfiets is zij het
laatste product dat ik heb gemaakt.”
In Nederland staat nog meer dan

eenmiljoen euro aan schulden open.
Cihangir enDeutschhaddeneenven-
nootschap onder firma en zijn hoof-
delijk aansprakelijk.Datbetekentdat
schuldeisers meteen zullen aanklop-
pen zodra hij met een nieuw bedrijf
begint.
“Dave Deutsch heeft ervoor geko-

zen indeschuldsanering tegaanen is
daar nu bijnamee klaar. Yalcin wilde

het niet. Daar is hij te trots voor,” legt
Tozumuit.
“Diemiljoen betaal ik terug. Ik weet

nog niet hoe, maar ik doe het,” be-
zweert Cihangir.
Oud-franchisers en schuldeisers

hebben er weinig vertrouwen in dat
Cihangir het geld inderdaad terugbe-
taalt. Van het glansrijke succesver-
haal is wat hen betreft weinig over.
Oud-franchiser Suzanne Hansen be-
waart geenwarmeherinneringenaan
De Fietsfabriek. Na vijf maanden
stapte zij er alweer uit. Een deel van
haar goodwillbedrag kreeg ze niet
meer terug. De Duitse ontwerper Mi-
chael Kemper ontving zijn royalty’s
niet. Ook een Duitse franchiser heeft
nog een flinke vordering openstaan.
Sommige schuldeisers krimpen in-
een als ze alleen zijn naam al horen:
“Met hemwil ik nooitmeer iets tema-
ken hebben.”
Cihangir trekt er zijn schoudersover

op: “Er zijn misschien tien mensen
die mij haten, maar verder houdt ie-
dereen vanmij.”
Ondanks de hoge schuld start hij

deze maand met een nieuw fietsbe-
drijf aan de Ruysdaelkade: Fietsfa-
ber. Op naam van iemand anders,
want zelf mag hij niet ondernemen,
zolang zijn schuld niet is afgelost.

Yalcin Cihangir: ‘We begonnen als fietsenmakers.’ FOTODINGENAMOL

De Fietsfabriek Mede-oprichter Yalcin Cihangir begint soortgelijk bedrijf na faillissement

‘Er zijnmisschien tien
mensen diemij haten,
de rest houdt vanmij’

‘Die schuld betaal ik terug’

‘Arm zijn vind ik niet erg.
Ik hebmijn lichaamen ik
adem, dat is genoeg’

‘Paspoort
innemen
van jihad-
strijders’
Vaneenverslaggever

DEN HAAG – Jonge moslims raken
misschien hun Nederlandse pas-
poort kwijt als ze naar het buiten-
land willen gaan om voor de jihad
te vechten. Een ruime meerder-
heid indeTweedeKamerwil dit zo
ontmoedigen.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en
Justitie) onderzoekt die mogelijk-
heid, nu steeds meer jongeren van
MarokkaanseofTurkseafkomstals ji-
hadstrijder naar Syrië of landen in
Afrika reizen om tegen regimes of
buitenlandsemilitairen te vechten.
Ongeveer honderd Nederlanders

zijn inmiddels afgereisd, meldde de
Nationaal Coördinator Terrorismebe-
strijding en Veiligheid onlangs. Twee
vanhenzoudendezeweek zijnomge-
komen in de burgeroorlog in Syrië.
InDelft verruilden zo’n 20 tot 25 jon-

geren de probleemwijk Buitenhof
voor Syrië. Mourad Massali overleef-
de de strijd aldaar niet. Volgens be-
kenden vanMourad is ook een goede
vriend van hem inmiddels gesneu-
veld. Volgens Ahmed el Hadioui van
de Haagse stichting Jongeren-
4you(th) bieden ronselaars de jonge-
ren geld om naar Syrië te gaan, tot
tienduizend euro.
PvdA, VVD en CDA vinden datmoet

worden gekeken naar het afnemen
van het Nederlandse paspoort. CDA
enVVDopperendaarbij ookdenatio-
naliteit af te nemen bij jongeren die
een dubbele nationaliteit hebben.
Minister Frans Timmermans van Bui-
tenlandse Zaken heeft het probleem
gisteren in Dublin aangekaart bij zijn
Europese collega’s, enkreeg daar bij-
val van de Belgische en Deense mi-
nister.
Strafrechtadvocaat André See-

bregts, die enkele terreurverdachten
bijstaat, vindt het plan symboolwet-
geving. “Inhouden van een paspoort
kan volgens de huidige wet slechts
wanneer er een vermoeden bestaat
dat die persoon buiten Nederland
een bedreiging zal vormen voor de
veiligheid van een bevriende mo-
gendheid.Maar is Assad een bevrien-
de mogendheid? Je kunt iemands be-
wegingsvrijheid niet zomaar beper-
ken. En het zal niet meevallen om te
bewijzen dat iemand naar zo’n ge-
biedwil om te strijden.”


