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OP ZOEK NAAR ONZE
MOBILITEIT EN ONSZELF 

HET REDACTIECOMITE (ONDERTEKEND DOOR DIRK COECKELBERGH)

We hebben als redactieleden, allemaal mid-generatiegenoten, wel allemaal een andere

doch telkens na rijp overwegen valabele reden of argument en aanleiding gehad om een

wagen aan te schaffen: na drie kinderen en dito aantal honden kon het echt niet langer zon-

der auto, in het weekend 's avonds en 's ochtends elders in een parochie de mis gaan doen,

het kopen van vrijheid in tijd en ruimte inclusief de mogelijkheid van regelmatig bezoek aan

de ver weg wonende ouders, verhuizen voor zichzelf en voor vrienden, buren, collega's,

een veilige manier om de niet alleen in aantal beminde kroost van en naar school te bren-

gen of om het avondwerk in niet altijd veilige Brusselse buurten te rationaliseren. 

Ons sociaal, verplaatsings- en mobiliteitsgedrag gedrag is wel verschillend. Onze verplaat-

singspatronen zijn afgrijzenwekkend en dus hoopgevend verschillend. Van wanhoop (?)

naar hoop (!): 

- de altijd zich verplaatsende man: jaren met tot 75.000 km verplaatsingen (vliegtuig niet in-

begrepen), nagenoeg uitsluitend in een grotere auto (want vijf kinderen), maar 90% voor

beroep, in een leasingwerkgeverswagen; soms heel gehaast TGV, vliegtuig en boot; de fiets

als vrijetijdsbesteding;

- de trouw-constante man: een dieselformule van de werkgever, trouw aan VW, 15.000 km

per jaar voor werk, vrienden, familie en vakantie samen, enkele keren per jaar de trein;

- de even VW-getrouwe van begin tot einde doch enkel voor privé-doeleinden, alle woon-

werkverkeer gebeurt even trouw met het openbaar vervoer; 

- een idem, één wagen, slechts 10.000 km per jaar voor privé-doeleinden, doet voor het ove-

rige alles met de trein;

- een op alles wat met Frankrijk te maken heeft verliefde doch Renault-afgezworen vrouw,

nu overgeschakeld op Peugeot, steevast tweedehands, heeft het zware autoverkeer inge-

ruild voor lichter autogebruik en vooral de trein en de fiets (10.000 km per jaar);

- een mens sana in corpore sano: ondanks de (huidige) bedrijfswagen, flink gebruik ma-

kend van het openbaar vervoer en de fiets; jong geleerd, oud(er) gedaan;

- een andere, nochtans stammend uit een geslacht van 'otto-bus-sjoffeurs',  is er met een aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zelf van overtuigd dat zijn echte naam Eddy

Pedalomobiel (naar Eddy Merckx) zou geweest zijn, ware het niet dat de ambtenaar van de

burgerlijke stand moeilijk deed; hij deed alles en doet nog onnoemelijk veel met de fiets:

alle Vlaamse steden, Keulen, Trier deed hij aan over zijn koersstuur. Zelfs Londen zou hij

befietsen mocht er geen plas water tussen gelegen hebben. Zijn tweede passie was liften

en als het dan echt moest en laat in zijn leven, de auto; hij zweert bij alles wat niet auto heet:

als het kan fietst hij, als het voor het gezin kan sporen zij, bij de definitieve exit van de kin-

deren uit het gezin zal hem met aandrang doch beleefd verzocht worden de woning te ver-

laten; als ze de wagen toch systematisch gebruiken, zoals voor kind-school verkeer, orga-

niseren ze welbewust carpooling;
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- de laatste onder ons is een prinsheerlijke uitzondering: hij vervoert zichzelf nooit, hij wordt

vervoerd (citaat) door trein (naar en van het werk, naar en van werkplaatsen in den lande),

door auto's (bijzitter, meestal vooraan) en door metro's in de grote steden. Hij is een ge-

lukkig en consequent man: hij verkiest trein boven wagen en in de wagen verkiest hij het

statuut van inzittende boven dat van bijzitter en bestuurder. Zijn vervoer kost hem bijna

niets, hij hoeft fiscaal niets af te schrijven. Fiscaal is zijn vervoer niet vervoerend doch naar

mobiliteitsuitdaging is het een vervoering.

Gemeenschappelijke kenmerken zijn er ook wel: niemand van ons kocht in een vroege le-

vensfase een wagen (slechts één voor zijn 25ste, verschillenden onder ons pas na hun der-

tigste), we hebben er allemaal zelf voor moeten uit werken gaan, we reden vanaf het prille

begin met bescheiden wagens. We rijden nu nog met gewone wagens, hooguit bescheiden

middenklassers. Hoop doet leven.

Merkwaardige toestanden of heerlijke momenten kenmerken onze vervoerstoestand.

Eigenaardig genoeg zijn ze soms verbonden met het type vervoermiddel. 

Enkelen onder ons vinden het záálig het eigen ochtendhumeur voor zichzelf te hebben in

de wagen. Rustig, geen andere mensen direct om ons heen, niemand die ons (nu al) lastig

valt. Straks op het werk verandert dat immers meteen. De luxe om bij late werkuren (blijk-

baar is overwerk een institutioneel kenmerk voor sommigen onder ons) zichzelf in de

wagen naar huis te kunnen ver-voeren (in alle betekenissen van het woord) is uniek, vei-

lig, comfortabel. Het (ge)weten dat het trouwe karretje er ook nog is maakt ons minder een-

zaam en wanhopig en sterkt ons bij het late avondwerk.

Twee van ons vervoerden lang alle kinderen (samen hebben ze er acht) zonder auto: geen

zak, geen gepak, geen kind, geen kilometer was te veel of ze zaten wel ergens in het 

trein-, buggy- of fietsverkeer van pa en ma. Waar men kwam langs Vlaamse wegen, kwam

men hen en hun kroost tegen.

Ergernis bij de enen bij een file, vast in de Wetstraat in Brussel op 500 meter van het werk

of in de Craeybeckxtunnel in Antwerpen of in de richting van de kust, zelfs om halftwaalf

's avonds. Files ook 's nachts of in de winter, bij min 10 graden buiten: de zalige bescher-

ming van een stalen karkas met een primitief maar werkend verwarmingselement. Een auto

geeft op dat ogenblik bijna letterlijk leven. Eerlijk moment van spontane rust voor de an-

dere zijn de tientallen files waarin hij zich bevindt: extra tijd om rustige klassieke muziek te

beluisteren, een telefoontje of vijf af te werken met collega's, relaties of zelfs een vriend of

vriendin die hij (te) lang niet sprak, zich nog eens te bezinnen over de (on)zin van het

leven van gisteren, het leven en de belevenissen van vandaag en het andere leven

dat hij morgen zoekt.

Eén van ons weet met zekerheid dat de auto haar snel, efficiënt en met een onge-

looflijke vrijheid naar pakweg Spanje of Corsica brengt. Mobiliteit kan eenvoudig ge-

nieten zijn: Saint-Tropez is maar 10 uurtjes rijden dichtbij. De wereld is haar dorp.

Een vriend van ons kocht ooit een wagen, er vast van overtuigd om er een lief mee

aan de haak te slagen. Groot was de teleurstelling toen bleek dat de eerste daarop-

volgende zondag een autoloze zondag was. Het lief liet dus wat langer op zich wach-

ten. Wat een auto-leider al niet lijden kan.


