
E en openbaar vervoersnet dat 
volledig onafhankelijk is van 
het wegverkeer is een abso-

lute noodzaak voor de ontwikkeling 
van de agglomeratie.“ Dat zei Pierre 
Laconte in de RTBF-reportage La 
déstruction de Bruxelles uit 1967 (te 
bekijken via www.brusselnieuws.
be/laconte). Sindsdien bleef Lacon-
te, verder vooral bekend als een van 
de planners van Louvain-La-Neuve, 
een groot pleitbezorger van het 
openbaar vervoer, eerst als topman 
van de internationale koepel van 
vervoersmaatschappijen, en daarna 
met zijn Foundation for the Urban 
Environment.
“Al vijftien jaar heb ik geen auto 
meer en ik ben nog nooit zo mobiel 
geweest”, vertelt hij. “Ik verplaats 
mij met het openbaar vervoer en 
neem één of twee keer per dag een 
taxi. Dat kost mij maar een fractie 
van een auto en ik verlies geen tijd 
met parking zoeken.”
We spreken Laconte terwijl Brussel 
in de ban is van zijn afbrokkelende 
tunnels. “We beleven nu de eindfase 
van het proces dat begonnen is in de 
jaren 1950,” klinkt het. “Toen had-
den we twee mogelijkheden: ofwel 
snel een metro en GEN bouwen, of-
wel alles op de auto zetten. Helaas is 
toen de verkeerde keuze gemaakt.”
 
 In de aanloop naar Expo 58 
is de basis gelegd voor de 
fi lehoofdstad van Europa?
  Pierre Laconte:  “Absoluut. De tun-
nels en viaducten zogen steeds meer 
auto’s naar de stad, en hoe meer 
auto’s in de stad, hoe meer mensen 
naar de buiten trokken. Neem de 
Leopold II-laan. Dat was een aange-
name boulevard zoals de Tervuren-
laan. Die werd kapotgemaakt door 
de bouw van de viaduct. Honderden 
middenklassengezinnen zijn er des-
tijds weggetrokken.”
“De Louizalaan was een chique resi-
dentiële buurt, maar met de aanleg 
van de tunnels zijn de kantoren gaan 
domineren. Nochtans is de ligging 
niet ideaal voor kantoren. Met al 
die stadsautostrades is het pendel-
probleem gegroeid en trouwens ook 
het taalprobleem omdat veel Brus-
selaars in Vlaams-Brabant gingen 
wonen.”
 
 Waarop baseerde men zich 
toen om te kiezen voor de auto 
en niet de metro?
  Laconte:  “Er bestond natuurlijk een 
hype rond de auto. Maar er was ook 
invloed van de bouwsector en pro-
motoren. Dezelfde mensen hebben 
de wet van 29 maart 1962 geïnspi-
reerd. Dankzij die wet kan men bijna 
overal in de stad kantoren bouwen 
en de omliggende open ruimte ver-
kavelen. Zo hebben we in België een 
stadsuitbreiding bevorderd op het 
Amerikaans model.”
“Ook de importeurs van wagens 
hebben een rol gespeeld. Die lobby 
weegt trouwens meer dan ooit. Kijk 
maar naar de miljoenen die Audi 
kreeg en nog krijgt om in Vorst te 
blijven, op een paar honderden me-
ter van het hypercentrum. Assem-

BRUSSEL – De tunnels liggen mee aan de basis van ons fileprobleem. Dus kunnen we 
ze beter sluiten in plaats van ze te renoveren. Het geld kan dan geïnvesteerd worden 
in de verbetering van het openbaar vervoer. Dat zegt stedenbouwkundige Pierre 
Laconte, die vijftig jaar geleden al waarschuwde voor een verkeersinfarct. “Destijds 
hebben we de verkeerde keuze gemaakt door alles op de auto te zetten.”

Stedenbouwkundige Pierre Laconte, hier aan het Rogierplein: “Wat nu 
gebeurt, geeft ons de kans om de mobiliteit te herdenken.”
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cennia in een vicieuze cirkel. Want 
hoe meer auto’s in de stad, hoe groter 
de druk om beslissingen te nemen 
in functie van de auto. Als we op-
nieuw investeren in tunnels betekent 
dat nog minder geld voor openbaar 
vervoer, maar ook voor ruimtelijke 
ordening, onderhoud van openbare 
ruimte, veiligheid en andere dingen 
die het leven in de stad aantrekkelij-
ker maken. Wat nu aan het gebeuren 
is, geeft ons een kans om mobiliteit 
te herdenken.”
 
 Maar wat dan met het verkeer 
op de Louizalaan?
  Laconte:  “De laan is nu een stads-
snelweg die massaal veel auto’s naar 
een punt brengt waar iedereen dan 
plots stilstaat. We kunnen beter ex-
tra verkeerslichten plaatsen om de 
verkeersdrukte te spreiden en te re-
guleren. In Birmingham heeft men 
met succes een stadsautostrade 
omgevormd tot boulevard met extra 
oversteekplaatsen, bomen en plaats 
voor voetgangers en fi etsers. Ook 
in Lyon worden stadsautostrades 
omgevormd tot boulevards. Er zijn 
dus genoeg voorbeelden die kunnen 
inspireren tot een heraanleg van de 
Louizalaan.”
 
 Dreigen we de verkeersproble-
men niet gewoon te verplaatsen 
als we tunnels afschaffen?
  Laconte:  “Brits onderzoek heeft 
aangetoond dat bij het wegnemen 
van wegcapaciteit ook een deel van 
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bij het Noordstation in plaats van de 
historische Leopoldswijk stelselma-
tig af te breken en zo nog meer be-
woners uit de stad te jagen.”
 
 Hoe moet de Brusselse 
regering het tunnelprobleem 
nu aanpakken?
  Laconte:  “Niet renoveren! De druk 
is groot om snel terug te keren naar 
business as usual, maar dat moeten 
we net niet doen. We zitten al de-

VALENTIJN > BLERI LLESHI, EEN 21STE-EEUWSE MARXIST, OVER DE MENSENGEMEENSCHAP

LIEFDE IN NEOLIBERALE TIJDEN
ELSENE – Liefde is wat ons laat 
groeien en bloeien, zegt politiek 
filosoof en activist Bleri Lleshi. 
Maar zijn nieuwe boek ‘Liefde 
in tijden van angst’ is geen Bleri 
Lleshi light. Hij maakt weinig 
kans om in de boekskes te komen 
met Valentijn, hoe graag hij er 
zijn boodschap ook in zou uiteen-
zetten: “Romantische liefde is 
een verkoopproduct.”

 Na het jaar van de angst 
publiceert u met Valentijn een 
boek over de liefde. Lekker 
cocoonen, ver van de boze 
wereld?
  Lleshi:  “Het jaar 2015 is door 
journalisten uitgeroepen tot het 
jaar van de angst. En inderdaad, 
met de aanslagen in Parijs is de 
angst nog nooit zo dichtbij ge-
weest. Als er in Beiroet of Istan-
boel aangeslagen gepleegd worden 
is het voor ons blijkbaar moeilijker 
om solidair te zijn, maar dat is een 
ander onderwerp.”
“Ik prijs me gelukkig om in een 
stad te leven die ook onder chaos 
kalm blijft, maar ik moet zeggen 
dat de angst nu zelfs in de activis-
tische middens waarin ik verkeer, 
was binnengeslopen.”
“Maar waarom hou ik me als poli-
tiek fi losoof met de liefde bezig? In 
mijn denken is alles politiek, ook 
de liefde. In al mijn boeken en ar-
tikels reik ik oplossingen aan, dat 
was ook zo in  De neoliberale straf-
staat . Er is altijd een constructieve 
kant in mijn werk. Er is nood aan 
toekomstvisies en alternatieven.”
 
 De aanslagen in Parijs 
mogen de angst hebben 
aangewakkerd, ook voor 
Parijs was er al angst.
  Lleshi:  “Er is niet alleen angst 
voor terrorisme. Mensen zijn bang 
om in de armoede te belanden. Af-
gestudeerden weten niet of ze ooit 
aan de bak zullen komen. Ouderen 
met een klein pensioentje zijn bang 
voor de dag van morgen: gaan ze 
niet op straat belanden?”
 
 Brussel telt bovendien 
massa’s kinderen en jongeren 
in armoede.
  Lleshi:  “Ik werk met kwetsbare 
jongeren die in armoede verkeren. 
Ze hebben vaak geen geld voor 
eten. En al zeker niet voor een 
bepaald merk schoenen of een iP-
hone. Toch worden ze verplicht om 
hier aan mee te doen. Anders tellen 
ze niet mee en worden ze bang.”
“Maar het gaat niet alleen over jon-
geren. Mensen in een kwetsbare 
positie, ook volwassenen, zijn bang 
voor iedere vorm van verandering, 
ook voor de aanhoudende vluch-
telingenstroom. De wereld ver-
andert razendsnel, en dat brengt 
iedereen in verwarring. Een eerste, 
zeer menselijke reactie is die angst 

proberen te ontwijken. Dat is alge-
meen aanvaard. Als je de angst wil 
bespreken moet je een taboe door-
breken en naar een psychiater of 
psycholoog trekken, maar daarmee 
is de angst nog niet overwonnen.”
 
 Waarom is over angst 
schrijven belangrijk voor u?
  Lleshi:  “Ik wil dat mijn lezers de 
confrontatie met angst aangaan, we 
moeten openheid tonen. Door die 
openheid moeten we ons kwetsbaar 
opstellen. Maar we kunnen niet an-
ders. Vertrouwen in de wereld en in 
de ander, ook al is die anders dan ik, 
is de enige weg. Die openheid is ook 
belangrijk voor een wereld in ver-
andering. De openheid en het ver-
trouwen helpen om opnieuw auteur 
van ons leven te worden. Om angst 
te overwinnen zijn er verschillende 
manieren, je moet multidisciplinai-
re oplossingen zoeken.”
“De beste manier om angst te over-
winnen is liefde. In het westen spe-
len we met de dichotomie haat-lief-
de, maar volgens Mahatma Ghandi 
is de dichotomie niet haat-liefde, 
maar angst-liefde.”
 
 U houdt een pleidooi voor 
zelfl iefde. Dat klinkt heel 
neoliberaal.
  Lleshi:  “In spiritualiteit en religies 

dynamische systeem, het 
kapitalisme, niet au sérieux 
nemen.
  Lleshi:  “Veel mensen begrijpen niet 
dat neoliberalisme over elk aspect 
van ons leven gaat. Het moeit zich 
ook met ook de liefde. De neolibera-
len hebben heel goed gezien dat ie-
dereen vrijheid wil. Ik heb nog nooit 
iemand ontmoet die zei ‘ik wil niet 
vrij zijn’. Voor vrijheid wil ik ook heel 
veel op het spel zetten. Het probleem 
is dat we liefde en vrijheid tegenover 
elkaar stellen: ‘Het is gedaan met 
mijn lief omdat mijn vrijheid werd 
beperkt’. We zien de ander als be-
lemmering, maar dat is platte ro-
mantische liefde. Geen ware liefde, 
want die maakt ons vrij.”
“Het probleem is dat we van liefde 
een product hebben gemaakt. Als ik 
mensen bezig hoor over de partner 
die ze zoeken, dan is het alsof ze een 
keuze maken tussen zakjes chips in 
de supermarkt. Diezelfde logica vind 
je ook in datingindustrie waar je kan 
aanklikken welke eigenschappen je 
date moet hebben. Op die manier 
missen we de wortels van de liefde.”
 
 Dat moet u even toelichten.
  Lleshi:  “Een van die wortels is het 
verschil. Ieder mens is uniek, van 
daaruit moeten we vertrekken. Als 
we de ander niet erkennen, is er 
geen liefde mogelijk. Dat verliezen 
we vaak uit het oog. En toch ben ik 
hoopvol. In veel landen en zelfs hier 
in Brussel zijn relaties steeds meer 
gemengd. Ik ben dankbaar dat ik 
in de meest diverse stad ter wereld 
mag leven. We hebben geen andere 
keuze dan vanuit het verschil te ver-
trekken. Dat is pas een privilege.”

 Naast erkenning van het 
verschil, pleit u ook voor 
aanwezigheid en respect.
  Lleshi:  “Hoe vaak zijn we nog bezig 
met elkaar, echt aanwezig? Maar ik 
heb natuurlijk gemakkelijk praten. 
Ik werk met alleenstaande moeders 
die twee of drie banen moeten com-
bineren om rond te komen. Het zou 
arrogant zijn om tegen die mevrou-
wen te zeggen: ‘u moet aanwezig 
zijn voor uw kinderen’. Dan komt de 
marxist in mij boven die zegt: eerst 
brood op de plank.”
“Als ik gasten ontvang, vraag ik ze 
altijd om hun smartphone aan de 
kant te leggen. Ik kan er niet tegen 
dat mensen heel de avond naar hun 
iPhone kijken. Tijdens het diner ver-
wacht ik dat ze luisteren en praten 
met elkaar. We moeten terug naar 
meer verbondenheid. Liefde heeft de 
kracht om ons te verbinden en doen 
beseffen dat er is meer dan het ik.”
 
 Danny Vileyn

‘Liefde in tijden van angst’ van 
Bleri Lleshi is uitgegeven bij Epo, 
telt 171 pagina’s en kost 15 euro. 
In de boekhandel vanaf 17 februari

Behalve fi losoof 
en activist is Lleshi 
ook feminist: 
“Alles is politiek, 
ook de liefde”

Politiek filosoof Bleri Lleshi: “Er is altijd 
een constructieve kant in mijn werk.”

wordt gepleit voor zelfl iefde. Een 
van de bekendste boodschappen 
van Boeddha is: ’Heb jezelf lief’. 
Als ik de Bijbel lees, vind ik er de-
zelfde boodschap in. Ook Soefi -
denkers zeggen: je moet eerst en 
vooral zelfl iefde hebben, om tot 
liefde voor anderen te komen. 
Maar eenmaal je iemand liefhebt, 
is er de capaciteit om de ander en 
de mensheid lief te hebben. Dat 
staat heel ver van het neolibera-
lisme dat het ‘ik’ centraal stelt.”
 
 U ergert zich vaak aan linkse 
en progressieve denkers 
die volgens u het meest 

• Geboren in 1934 te 
Etterbeek

• Studeert Rechten en later 
Economie aan de UCL

• Maakt na splitsing 
Leuvense universiteit het 
masterplan voor Louvain-
La-Neuve samen met 
Raymond Lemaire en 
Jean-Pierre Blondel.

• 1984-1999 secretaris-
generaal UITP, 
de internationale 
beroepsvereniging voor 
stedelijk en regionaal 
vervoer.

WIE IS PIERRE LACONTE?

het verkeer verdwijnt of andere we-
gen kiest. De eerste dagen zijn er 
altijd problemen, maar daarna past 
de automobilist zijn gedrag aan. Kijk 
nog eens naar Louiza. De opstop-
pingen zijn niet erger dan voor de 
sluiting van de tunnel. Mensen zijn 
geen robots. Als een bepaalde keuze 
problemen geeft, zal men een an-
dere route proberen, of in het beste 
geval overstappen op het openbaar 
vervoer. Mensen zullen dat heront-
dekken.”
 
 Moet het openbaar vervoer niet 
fl ink worden opgewaardeerd?
  Laconte:  “Er moet absoluut meer 
geïnvesteerd worden in infrastruc-
tuur, ook voor het openbaar vervoer. 
In metro’s waar de vraag groot ge-
noeg is, en elders in trams en bus-
sen in eigen bedding. Maar ons ver-
voersnet is zeker niet slecht. In elk 
geval beter dan zijn reputatie.”
 
 Het veelbesproken GEN laat 
ondertussen wel op zich 
wachten?
  Laconte:  “Ja en neen. Voor een stuk 
is het al realiteit. In mijn woonplaats 
Kortenberg heb ik een trein om het 
halfuur, in de ochtendspits om de 
twintig minuten. Elders werden de 
werken vier jaar vertraagd door her-
haalde procedures van lokale politi-
ci en de budgetten krompen in. Het 
kan altijd beter, maar het is niet zo 
slecht als men vaak hoort zeggen.” 
 Laurent Vermeersch
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blage van auto’s levert nochtans 
relatief weinig meerwaarde op, en 
bleek fragiel. Kijk naar het vertrek 
van Renault Vilvoorde, Ford Genk, 
enzovoort. Met al dat geld had men 

STEDENBOUW > PIERRE LACONTE WAARSCHUWDE 
50 JAAR GELEDEN AL VOOR VERKEERSINFARCT

• Geboren in 1934 te 
Etterbeek

• Studeert Rechten en later 
Economie aan de UCL

• Maakt na splitsing 
Leuvense universiteit het 

WIE IS PIERRE LACONTE?

‘TUNNELS
OORZAAK VAN 
FILES’

de infrastructuur beter kunnen on-
derhouden en desnoods vernieu-
wen, ook de tunnels... Men had ook 
een nieuwe stadswijk kunnen bou-
wen voor de Europese instellingen 

• 1999 oprichting Foundation 
for the Urban Environment. 
Deze stichting verzorgt 
debatten, lezingen en 
publicaties. 

• Volgende lunchdebat op 
11 maart over winkelcentra 
en mobiliteit. 

• In april verschijnt ‘Het 
spoor, de sleutel van de 
mobiliteit in Brussel’. 

Meer info op www.ffue.org
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