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Het sfeertje voor #etsers
De Standaard - 16 Aug. 2018

Ik ben schuldig, volgens de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Dit is wat hij zegt in De Standaard wanneer hem
wordt gevraagd waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen: ‘Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar als de media en de
linkse medemens de verkeerssituatie continu onveilig noemen, dan kruipt dat ook in het hoofd van de kinderen. Door daar continu de
aandacht op te vestigen, creëer je ook een sfeertje’ (dS Avond 16 augustus).

Anne Provoost Schrijfster. Ik ben schuldig, volgens de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Dit is wat hij zegt in De
Standaard wanneer hem wordt gevraagd waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen: ‘Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar
als de media en de linkse medemens de verkeerssituatie continu onveilig noemen, dan kruipt dat ook in het hoofd van de kinderen.
Door daar continu de aandacht op te vestigen, creëer je ook een sfeertje’ (dS Avond 16 augustus). Ik moet mea culpa slaan. Ik heb
aan mijn kinderen ettelijke malen gezegd dat fietsen in Antwerpen gevaarlijk is. Ik kreeg gelijk. Op de foto bij dit stuk zie je mijn fiets.
Mijn toen minderjarige dochter zat erop toen dit gebeurde. De feiten deden zich voor een aantal jaren geleden aan het station van
Berchem. De chauffeur zwenkte over de rechterkant van de weg, naar verluidt omdat hij anders zijn bocht niet kon maken. Mijn dochter
stond stil, fietsframe tussen de benen. Ze werd omver gemaaid en onder het wiel gedrukt. De passagiers gilden, en de chauffeur
is op zijn rem gaan staan. Die alerte reactie heeft haar leven gered. Mijn fiets was goed voor de schroothoop. Ik ben daarna blijven
zeggen dat fietsen in Antwerpen gevaarlijk is. Ik maak deze foto vandaag niet publiek om aandacht te vragen voor mijn dochter of
voor het ongeval. Voor al wie zich indertijd bezorgd heeft getoond, grote dank voor het medeleven, mijn dochter Martha is hersteld.
Ze fietst weer, al is ze nog altijd erg op haar hoede voor grote vehikels. Deze ‘confrontatie’ heeft in haar iets losgemaakt waarvan de
schepen ons beschuldigt het in het hoofd van de kinderen te planten. Volwassenen die aan kinderen zeggen dat het verkeer gevaarlijk
is, maken op hen doorgaans weinig indruk. Probleem is dat die kinderen het zo vaak zelf moeten vaststellen. Als ze onnoemlijk veel
geluk hebben, zoals Martha, komen ze niet in de statistieken, maar evengoed gaat in hun gedachten het ‘sfeertje’ heersen waarover
de schepen het heeft. Ik kijk niet graag naar deze foto, hij houdt me nu en dan nog uit mijn slaap, maar soms moet het. Als iemand
met een politiek ambt beweert dat in Antwerpen de jongeren niet voor de fiets kiezen naar aanleiding van wat wij zeggen, bijvoorbeeld.
Alsof wij, met onze ouderlijke waarschuwingen en publieke oproepen om Antwerpen fietsveiliger te maken, spoken najagen. Het wiel
stopte een paar centimeter voor haar heup. Ik blijf me afvragen: wat als de bus was doorgereden, hoelang zou haar lijden hebben
geduurd? Zelf zegt ze dat ze het gevoel heeft dat ze minutenlang dat wiel op zich af heeft zien komen. Ze vertelt nog geregeld hoe ze
dacht ‘nu ga ik dood … nu ga ik dood’. De ongerustheid van onze kinderen is reëel, ook die van de ouders. Ik kan deze foto nooit meer
wissen.
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