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“ De tijd 
heeft 
eindelijk 
zijn werk 
gedaan”

JEAN-LUC ROLAND, 
BURGEMEESTER VAN LOUVAIN-LA-NEUVE

lles kan. De toekomst is 
van ons. Die opwinden-
de indruk gaf mei ’68 

ons”, zegt Jean-Luc Roland. “Ik was 
veertien en trad op als afgevaardigde 
van mijn klas tijdens onze acties voor 
meer inspraak. Wat waren we fier toen 
de directie inderdaad een adviesraad 
van leerlingen installeerde. Een paar 
maanden ervoor hadden we zoiets niet 
voor mogelijk gehouden.”

Welke beelden blijven u nog 
bij?
Jean-Luc Roland: “Op tv zagen we dat 
de kern van de acties in Parijs lag. Ik 
was er in april ’68 nog op uitwisseling 
geweest in een gastgezin, voor een 
handbaltornooi waaraan ons college 
deelnam. De vader, een universiteits-
professor, praatte met mij over de ont-
wikkelingen, maar ik begreep eerlijk 
gezegd niet precies wat er gebeurde, zo 
snel ging het allemaal.” 

Volgde u ook het oproer in 
Leuven?
Roland: “Niet direct. Ik woonde 
in Tervuren en ging naar school in 
Sint-Pieters-Woluwe. Maar toen ik in 
1971 in Leuven aan mijn kandidatuur 

fysica begon, zag ik dat de geest van het 
protest er nog rondwaarde. Er waren 
constant betogingen en debatten en het 
merendeel van de studenten was gepo-
litiseerd, vaak in extreemlinkse vorm. 
Maar we waren vooral theoretische re-
volutionairen, hoor. We zaten de hele 
tijd te lezen en veranderden elke avond, 
al pratend, de wereld.”

Drukte het een blijvende 
stempel?
Roland: “Vooral het vervolg op mijn 
studententijd heeft me fundamenteel 
gevormd. Men stelde toen voor het 
eerst de vraag naar wat vooruitgang is 
en naar de grenzen van onze natuurlij-
ke energiebronnen. Uit het militantis-
me was de politieke ecologie geboren. 
Ik stond zelf mee aan de wieg van de 
partij Ecolo. En toen ik in 1973 voor 
mijn licenties verhuisde naar Lou-
vain-la-Neuve, maakte ik ook dat pro-
ject mee van op de eerste rij.”

U betreurde uw verhuis niet?
Roland: “Nee, ik vond het een kans om 
iets volstrekt unieks mee te maken. De 
nieuwe stad lag midden in de velden en 
we waren er amper met 300 studenten, 
maar ik ontdekte er een nieuwe wereld 

“A

Twee jaar student in roerig Leuven, twee 
jaar een van de eerste inwoners van Lou-
vain-la-Neuve en nu al 17 jaar burgemees-
ter van de stad. Het maakt van Jean-Luc 
Roland (64) een bevoorrechte getuige van 
de revolutie waaruit UCL werd geboren. 

“Dat we ons nu verzusterden met Leuven is een belangrijk 

signaal voor het hele land.” TEKST: Katrien Steyaert | FOTO: Rob Stevens

vervolg van P.15

“Het is jammer dat een grande dame 
als Catherine Deneuve #metoo overdre-
ven noemt. Dat is hard en weinig em-
pathisch van haar. Zij heeft nooit last 
gehad van te weinig rollen. Maar goed, 
over mensen als zij gaan we uiteinde-
lijk zeggen: they were on the wrong side 
of history.”

“Scandinavië is voor mij een lich-
tend voorbeeld. De Zweedse tegenhan-
ger van het Vlaams Audiovisueel Fonds 
eist al jaren dat minstens vijftig procent 
van de projecten die ze steunen het ini-
tiatief is van een vrouw. De kansen wor-
den dus eerlijker verdeeld en niemand 
voelt zich echt benadeeld. Quota kun-
nen dus hele goede hefbomen zijn, maar 
in Vlaanderen is dat blijkbaar nog niet 
bespreekbaar.”

“Toen ik me in 2015 openlijk ergerde 
aan de seksistische, racistische humor in 
De Slimste Mens ter Wereld vonden som-
migen dat ik moest ophouden met zo 
politiek correct te doen, maar veel ande-
ren waren me dankbaar. Mijn Zweedse 
collega-journalisten vielen bijna van hun 
stoel toen ze hoorden dat dat bij ons op 
tv nog kon. Mede dankzij mijn job ben ik 
woke, zoals de Amerikanen dat zeggen. 
Ik ben wakker geworden en ik wil het 
publiek op dit soort issues attenderen.”

 
Tegenpolen
Kunnen we hem dan niet betrappen op 
een valse noot? “Mijn job heeft natuur-
lijk een repetitief karakter. Elk jaar zijn 
het de Oscars, Cannes, Venetië, Gent, 
de kerstfilms. Ik zie mezelf dus ooit wel 
iets anders doen. Mee beslissen over de 
programmatie van entertainment op de 
VRT bijvoorbeeld. Het zou het voordeel 
hebben dat ik niet meer zoveel nachten 
per maand van huis ben.”

Het is precies die thuis waardoor hij 
het volhoudt, zegt hij. “Ik leerde Frank 
kennen op een van onze kotfeestjes. Ik 
heb veel chance gehad dat het sindsdien 
altijd is blijven marcheren. Ons geheim? 

Opposites attract. Als student was ik nog 
een beetje bourgeois dus een flamboyant 
iemand als Frank fascineerde me. Van-
daag vind ik het heel interessant dat hij 
loopbaanonderbreking heeft genomen 
als communicatieverantwoordelijke bij 
STUK en opnieuw heeft aangeknoopt 
bij zijn studie psychologie. Hij heeft veel 
lessen, stages en taken, en op dat gere-
gelde leven ben ik weleens jaloers. Maar 
goed, ik kan me ook zo smijten in mijn 
chaotische job omdat we geen kinderen 
hebben. Bewust, ja. Je moet kinderen zo 
sterk mogelijk in het leven zetten en ik 
heb altijd schrik gehad dat ik dat niet 
zou kunnen.”

Aan petekinderen anders geen ge-
brek. “Ze zijn tussen 7 en 17 jaar oud en 
ik vind het heel tof om ze groot te zien 
worden. Ik hoop dat ik ze vooral mijn 
joie de vivre kan meegeven.” In België 
mist hij die zonnigheid. “Het is me hier 
te grijs, letterlijk en figuurlijk. Daarom 
hoop ik op een dag in een warm klimaat 
te gaan wonen, ergens midden in de na-
tuur met een paar mensen die ik heel 
graag zie. Dan ga ik nog contenter zijn 
dan ik nu al ben.” 

Het is jammer dat 
een grande dame 
als Catherine 
Deneuve metoo 
overdreven noemt. 
Dat is hard en 
weinig empathisch 
van haar. Zij heeft 
nooit last gehad 
van te weinig 
rollen.
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wat campussen naar het model van 
Le Corbusier: de verschillende func-
ties – studeren, werken, wonen, ont-
spannen – bleven sterk gescheiden. 
Louvain-la-Neuve wilde uitdrukke-
lijk het omgekeerde zijn: een stad à 
l’italienne, waar faculteiten, werk-
plekken, cafés en culturele centra 
verweven zijn.” 

“We wilden ook een stad op men-
senmaat zijn. Hier zie je een urba-
nisme dat de dialoog en ontmoeting 
bevordert: er lopen geen grote ver-
keersaders door de stad en er zijn 
overal voetgangerszones. Net dat 
vinden bezoekers en bewoners zo 
aantrekkelijk, en dat geeft me veel 
voldoening.”

In 2017 verzusterden Ottig-
nies-Louvain-la-Neuve en 
Leuven. Wie reikte de hand?
“In 2001 stelde Louis Tobback het al 
eens voor. Mijn collega-schepenen 
en ik dachten: ‘Waarom niet?’ Maar 
in de gemeenteraad bleek het toch 
moeilijk te liggen en ik ontdekte dat 
de bevolking nog verdeeld was. In de 
geesten van velen was het te vroeg. 
In 2017 lukte het wel. De tijd had 
zijn werk gedaan en – heel belang-
rijk – we konden een geslaagde stad 
voorleggen. Waren we niet zo fier ge-
weest, dan had een verzustering veel 
moeilijker gelegen.”

Waarom is de toenadering 
zo belangrijk?
“We tonen dat wij Belgen elkaar bij 
momenten kunnen uitkafferen, maar 
ook in staat zijn om onze verschillen 
te overstijgen. We slagen er zelfs in de 
gewelddadige pagina’s uit onze ge-
schiedenis – wat ‘Walen buiten’ toch 
was – om te slaan. Het is een sterk 
signaal voor het hele land.” 

en er hing een geestig underground-
sfeertje.”
 
Op z’n Italiaans
Roland schetst een positief pioniers-
verhaal, maar waren de wonden van 
de scheiding dan al geheeld? “Bij het 
bredere publiek en in de pers merkte 
je nog de kwetsuren aangericht door 
‘Walen buiten’ (zoals veel Franstali-
gen Leuven-Vlaams noemen – red.). 
Bij hen was dat echt slecht verteerd, 
maar bij de studenten herinner ik me 
er weinig van. In Leuven had ik sowie-
so weinig contact met Nederlandsta-
ligen. Alleen in het militante milieu 
ontmoette ik er, maar dat waren ge-
lijkgestemde zielen die meer bezig 
waren met de wereldvrede dan met 
taalkwesties.”

In Louvain-la-Neuve keek 
men in uw dagen eerder voor-
uit dan achteruit?
Roland: “Exact. We zaten in de fase 
van de opbouw en dat maakte het erg 
aantrekkelijk. De eerste inwoners had-
den toegezegd om er te komen wonen 
op voorwaarde dat ze inspraak kre-
gen. Daarom was er een burgerraad 
opgericht en daarin vertegenwoor-
digde ik mijn wijk, la Baraque. Toen 
mijn vrouw en ik in 1975 afstudeerden 
– ik had toen ook een diploma filo-
sofie gehaald – besloten we zelfs om 
nog even in ons gemeenschapshuis te 
blijven, net vanwege de fantastische, 
vernieuwende sfeer.”

Groeide toen uw ambitie om 
burgemeester te worden?

Roland: “Ik heb altijd gezegd: ‘Ik ben 
niet geïnteresseerd in burgemeester 
worden, behalve als het van Ottig-
nies-Louvain-la-Neuve is.’ De ont-
wikkeling van deze stad ging wel met 
ups en downs. De aanvankelijke, forse 
investeringen vielen stil in de jaren 80. 
Dat zag je bijvoorbeeld aan het gro-
te, centrale plein waar maar twee van 
de vier zijden afgewerkt en bebouwd 
waren. Door die jaren van stilstand 
had ons project kunnen uitdraaien 
op een mislukking, maar dat is geluk-
kig afgewend.”

Hoe omschrijft u uw stad 
vandaag?
Roland: “Eerst en vooral als een uni-
versiteitsstad. In de jaren 60 en 70 
ontwierp men in West-Europa heel 

Wie is 
Jean-Luc 
Roland?

°1953, Elsene

Studeerde fysica in 
Leuven en Louvain-
la-Neuve (1975), en 
filosofie in Louvain-la-
Neuve (1979)

Was van 1978 tot 
1984 assistent 
wetenschapsfilosofie 
aan de Université de 
Namur

Stond in 1980 mee 
aan de wieg van Ecolo, 
waarvan hij van 1997 
tot 1999 co-président 
was

Was van 1988 tot 1997 
secretaris-generaal van 
Inter-Environnement 
Wallonie, de Waalse 
evenknie van de Bond 
Beter Leefmilieu

Is sinds 2001 
burgemeester van 
Ottignies-Louvain-la-
Neuve

Jean-Luc Roland:

We waren vooral 
theoretische 
revolutionairen, 
hoor. We zaten 
de hele tijd 
te lezen en 
veranderden 
elke avond, 
al pratend, 
de wereld.

Jean-Luc Roland: 
“Ik vond de verhuis naar 

Louvain-la-Neuve een 
kans om iets volstrekt 
unieks mee te maken. 

De nieuwe stad lag 
midden in de velden 

en we waren er amper 
met 300 studenten, 
maar ik ontdekte er 

een nieuwe wereld en 
er hing een geestig 

undergroundsfeertje.”
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