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Inderdaad, zegt Guido Frankfurther, zijn kinderen Arthur en Lottie hebben er zo hun eigen gedachten
over als ze hun vader bij het in- en uitgaan van de school ijverig aan de gang zien met zijn gele
kaarten. Maar ja, iemand moet het doen. En Frankfurther, oud-bestuurder van stadsdeel Centrum,
doet het nu eenmaal met verve.
‘Beste kinderen en ouders, willen jullie alsjeblieft niet op de stoep fietsen?,’ staat er op. ‘Dan voelen
wij ons veiliger en hoeven wij niet bang te zijn dat iemand tegen ons aan fietst’.
“Het is een van de grootste ergernissen in de stad,” zegt Frankfurther. “Mensen die zich niet aan de
regels houden.” En het is onveilig. Sta je op de stoep, komt er opeens van achteren een fiets langs
zeilen. “Daar schrik je van. Af en toe worden bij mij ook de pijpen uit mijn broek gereden. Tegenover
Gassan is de stoep verlaagd. Gaan ze er daar op. Makkelijk, zeker als je een bakfiets hebt. Maar het
mag gewoon niet en je geeft ook het verkeerde voorbeeld aan de kinderen.”
En dan?
“Die mensen spreek ik aan. Dan zeg ik: ik ben verkeersouder en een van onze acties is om het fietsen
op de stoep te beperken.”
Hij kijkt, zegt Frankfurther, ‘met een speciale bril’ naar de omgeving van de school. “Waar anderen
dingen niet zien, zie ik ze wel.” Zoals fietsen die pal voor de ingang van de school staan.
Frankfurther: “Daar heb ik ook een kaart voor!”
In dit geval staat erop: ‘Beste kinderen, ouders en buurtbewoners, willen jullie je fiets de volgende
keer alsjeblieft parkeren in de fietsnietjes in de buurt? Hierdoor is het veiliger voor ons om te spelen
en te lopen.’
Toen hij zeven jaar geleden begon met een actie om de Nieuwe Batavierstraat fietsparkeervrij te
krijgen, klaagden de ouders: er zijn te weinig parkeerplaatsen. Terecht vindt Frankfurther. Maar daar
heeft hij dus ‘actie op ondernomen’. Nu staat er een hele rij nietjes in de Nieuwe Uilenburgerstraat.
Twee keer per jaar is er een opschoningsactie waarbij fietswrakken en weesfietsen worden los
geknipt en weggehaald.
Frankfurther: “Ik maak de ouders en de kinderen er nu op attent dat niet iedereen in een straal van
vijf meter voor de ingang hoeft te staan. Ik wil niet al te belerend overkomen, maar waarom vindt
iedereen het zo normaal om zijn fiets er tussen te proppen als het al barstensvol is voor de deur? Er
staat tachtig meter nietjes. We hebben wel eens geteld. Op momenten dat het pal voor deur vol is,
zijn er nog altijd tien tot vijftien lege plekken, ook halverwege, op dertig meter afstand.”
En nooit wordt er op een boze manier gereageerd op zijn bemoeienis? “Soms,” zegt hij, “maar
uiteindelijk zegt 95 procent van de mensen die ik aanspreek: Guido, je hebt helemaal gelijk. Ook bij
het fietsen over de stoep.”
Over anderhalf jaar, als zijn kinderen de Witte Olifant verlaten, stopt Frankfurther met zijn
vrijwilligerswerk als verkeersouder. Hij is op zoek naar opvolgers, die nog een tijdje met hem mee

kunnen lopen. “Ik zal ze introduceren bij de gemeente. Je hebt in feite maar één naam en één
mailadres nodig. Je hoeft echt niet de hele weg in het stadhuis te kennen.”
Kost het niet vreselijk veel tijd? Volgens Frankfurther valt dat reuze mee. “De grote dingen zijn
allemaal geregeld. Er zijn na de herprofilering vier zebrapaden gekomen op het kruispunt met de
Jodenbreestraat, er staan nietjes in de Nieuwe Uilenburgerstraat en er staan voor de school twee
borden met ‘kijk uit, schoolgaande kinderen’. Het is nu vooral een kwestie van bijhouden.”
Heeft hij nog wel wensen? “Zeker,” zegt Frankfurther. “De gemeente is begonnen met een project:
veilige school-thuisroutes. Daar ben ik nog niet heel erg aan toe gekomen. We zouden met de
kinderen kunnen oefenen op het kruispunt voor de Filmacademie aan het Waterlooplein. Of op het
oversteken van die vreselijke Prins Hendrikkade. Daar is de neiging nogal groot om de stoplichten te
negeren of zomaar ergens over te steken.”
Journalist is Marcel Wiegman, fotograaf Svenja Kaufmann.
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