Uitwegen uit de crisis: ha
eurocommissaris

Karel De Gucht

Als zekerheden massaal op de tocht komen te staan, wordt de kilte steeds indringender. De crisis, economisch en ethisch, blijft guur door de straten waaien en het is almaar moeilijker schuilen, ook voor een aanwassende groep die zich nog de beschutting van de middenklasse herinnert.

O

p zoek naar een analyse en
vooral een remedie droomden we van een groots opgezet rondetafelgesprek met een
kenner van de nationale politiek,
een ervaringsdeskundige in de internationale politiek, iemand met
inzichten in de wereldeconomie
en -handel, een specialist met cijfers over de globale geestelijke gezondheid, en een psychiater die al
eens de maatschappij op de sofa
durft te leggen. We bleken te kunnen volstaan met twee interviewees: Karel De Gucht, Europees
commissaris voor Handel, en Paul
Verhaeghe, klinisch psycholoog en
psychoanalyticus. Beiden gaan de
crisis te lijf op papier. Morgen presenteert Karel De Gucht ‘Vrijheid.
Liberalisme in tijden van cholera’
(De Bezige Bij), waarin hij op zoek
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gaat naar een nieuw elan voor een
door de crisis besmette ideologie.
Van de hand van Verhaeghe verscheen twee maanden geleden
‘Identiteit’ (De Bezige Bij), waarin de schade van dertig jaar ontspoorde vrijemarktwerking opgemeten wordt. Hun beider analyses
en inzichten vullen elkaar gezwind
aan: De Gucht hanteert het vogelperspectief, vanuit de hoogte macro-economische en geopolitieke
bewegingen registrerend; en Verhaeghe kiest voor het kikvorsperspectief, van op de werkvloer en
van aan het ziekbed inzoomend op
micro-economische verhoudingen
en ideologische collateral damage.
Op het kabinet van De Gucht kruisen de blikken van de heerser en
van de underdog elkaar.
HUMO In beide boeken duikt de-

zelfde Chinese vervloeking op:
‘Moge u in interessante tijden leven.’
Paul Verhaeghe «Ik heb gemerkt
dat er wel meer analogieën in onze
boeken zitten.»
Karel De Gucht «De tijden zíjn interessant, niet? Ik zeg niet dat het
er allemaal perfect toegaat, maar
we leven in een uitdagende periode. Er verandert veel, niet allemaal
ten goede, en niemand ter linkerof rechterzijde heeft zomaar een
remedie paraat voor de economische crisis.»
Verhaeghe «’t Is een kantelmoment, waarop we allemaal verplicht worden keuzes te maken.
Dat maakt het interessant.»
HUMO In ‘Vrijheid’ worden de tijden ‘hard’ en ‘meedogenloos’ genoemd.
NR
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is: hard vs. onzacht
psycholoog

Paul Verhaeghe
Verhaeghe «Dat is wat ook ik vast-
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Verhaeghe «Onderzoek naar geluk is enorm gevoelig voor sociale
wenselijkheid: maar weinig mensen
willen zichzelf als ongelukkig presenteren. Bovendien is het methodologisch niet evident: steekproeven zijn zelden representatief en
psychologisch onderzoek gebeurt
beter niet met vragenlijsten. Liever
kijk ik naar objectieve indicatoren:
het aantal mensen in de gevangenis, het aantal gevallen van huishoudelijk geweld, het aantal suïcides,
schooluitval, medicatiegebruik, psychiatrische stoornissen… Allemaal
objectief meetbaar. De evolutie van

dat soort cijfers is niet rooskleurig:
één op de negen Vlamingen neemt
antidepressiva. Dat is enorm.»
De Gucht «’t Is niet omdat de tijden nu meedogenloos zijn, dat ze
dat in het verleden minder waren.
Daar heb ik grote twijfels over, al
verandert de maatschappij natuurlijk. Men spreekt vandaag veel
over het uiteenvallen van gezinnen,
waar ongetwijfeld ook een aantal
depressies mee gemoeid zijn. Maar
vroeger vielen gezinnen niet uiteen,
omdat men het zich eenvoudigweg
niet kon permitteren. Die landbouwmaatschappij van vroeger is

‘De cijfers zijn niet 			
rooskleurig: dit is een
kantelmoment’

▲

stel, in mijn dagelijkse praktijk en
vooral op grond van onderzoek. Het
vertrekpunt van ‘Identiteit’ was een
grootschalig onderzoek uit 2000,
naar mensen die een depressie
doormaakten die ernstig genoeg
was om hen te laten opnemen.
Vanuit mijn klassieke opleiding
verwachtte ik dat vroege jeugdervaringen, moeilijkheden binnen
het gezin en aanverwante zaken tot
die depressies geleid zouden hebben. Maar wat bleek? In een significant aantal gevallen had het
met het werk te maken. Dat was
nieuw voor mij. Daarom ben ik er
meer over gaan lezen en heb ik die
trend met extra aandacht gevolgd,
en daar kwam een boek van.»
HUMO Bent u zeker dat u niet
overdrijft? De recent vrijgegeven
Vlaamse Regionale Indicatoren
(VRIND) schetsten een rooskleurig beeld, en volgens EU-cijfers is
80 procent van de Europeanen tevreden over hun werk.
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‘60 procent van de wereldhandel is in handen van een
beperkt aantal multinationals. Dan weet je toch genoeg?
Dan kun je niet meer van een vrije markt spreken.’
▲

niet zo bucolisch als men haar nu
probeert voor te stellen.»
HUMO Er wordt nergens in ‘Identiteit’ beweerd dat het vroeger beter was.
Verhaeghe «Neen, het ideaal van
een bucolische maatschappij is mij
compleet vreemd. Ik heb gisteren
nog een historicus gesproken: als
je ’t over millennia bekijkt, zijn dit
de beste tijden waarin de mens ooit
heeft geleefd. Maar wetenschappelijk onderzoek én de psychosociale
gezondheidsindicatoren, waarvoor
we trouwens cijfers van de EU krijgen, tonen onomstotelijk een aantal veranderingen ten kwade gedurende de laatste vijftien jaar.»
De Gucht «Het klopt natuurlijk: dit
zijn moeilijke tijden. Maar ik heb
het maatschappelijke ‘leven altijd kritiek gevonden. In de jaren
zeventig na de oliecrisis, toen wij
studeerden, kregen we enkele jaren
van ‘laat duizend bloemen bloeien’, maar verder is de onwrikbare
regel: in een maatschappij stellen
zich problemen.
»Daarom moet men niet doen
16 I H U M O
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alsof er vandaag plotseling méér
problemen zouden zijn. Wel waar is
dat mensen zich vandaag veel meer
bewust zijn van wat er in de maatschappij gebeurt, zowel in hun eigen
omgeving als in de wijde wereld. Dat
de verwarring daardoor groter wordt,
wil ik aannemen – ik wil geen uitspraken doen over disciplines waar
ik geen verstand van heb.»

Iedereen kok
HUMO U heeft het, meneer De

Gucht, over de evolutie van een
‘Age of Optimism’ naar een ‘Age of
Anxiety’.
De Gucht «Een aantal kaders die
mensen hielpen om zich te oriënteren, zijn weggevallen. Neem nu het
verlies van het geloof. Ik ben een
atheïst, maar het geloof gaf vroeger
zeer veel mensen een houvast, en
des te meer naarmate ze ouder en
zieker werden. Dat dergelijke kaders
wegvallen, creëert automatisch onzekerheid. De vraag is waar dat mee
te maken heeft. In ‘Identiteit’ lees ik
dat de oorzaak wordt gezocht bij politiek-maatschappelijke factoren.»

Verhaeghe «Toch niet, eerder bij
economische factoren.»
De Gucht «U verwijst toch naar de
verwoestende neoliberale maatschappij?
»Volgens mij zijn de grote veranderingen van de laatste twintig
à dertig jaar grotendeels los van
politieke systemen gebeurd.»
Verhaeghe «Dat is precies wat ik
aanklaag.»
De Gucht «De globalisering is een
goed voorbeeld, de ontwikkeling
van de technologie evenzeer. De
mensen denken daardoor dat de
politiek eerder minder dan meer vat
op de dingen heeft dan vroeger. De
problemen van vandaag toeschrijven aan een politiek-maatschappelijk systeem heeft dus niks te maken met de werkelijkheid zoals die
zich voor onze ogen ontrolt.»
HUMO Het neoliberalisme staat
in ‘Identiteit’ niet voor een politiek
systeem.
Verhaeghe «Dat klopt. Ik definieer het als een ideologie – een religie zelfs, het onderscheid is niet
zo groot. Intussen heb ik één en ander gelezen over het neoliberalisme
en zou ik het zelfs een antipolitiek
en antiliberaal systeem noemen.»
De Gucht «Daar ben ik het mee

eens. Maar ik heb de indruk dat u
nog niet te veel over het liberalisme had gelezen toen u het boek
schreef.
»Ik heb last met dat etiket ‘neoliberaal’ dat u zomaar op de maatschappij plakt. Neo: wat betekent
dat?»
HUMO Het liberalisme tot extremen drijvend?
De Gucht «Voor mij kan neoliberalisme niks anders zijn dan iets wat
op liberalisme lijkt. Zoals je bij de
neogotiek toch ook weer puntgeveltjes krijgt.
»Voor ogen houdend dat we een
staatsbeslag van 55 procent op de
lonen kennen en dat alles tot in de
puntjes gereguleerd is, zou ik met
de beste wil van de wereld de maatschappij waarin we nu leven niet
als liberaal durven of kunnen omschrijven. En dus ook niet als neoliberaal.»
Verhaeghe «Laat me vertrekken
van uw boek, ‘Vrijheid’. Het liberalisme heeft historisch gezien een
bevrijding willen installeren van te
veel overheidsbemoeienis in het
privéleven en in de organisatie van
de economie. Het neoliberalisme
trekt die vrijheid tot in het extreme door: het wil bepaalde financiNR
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Paul Verhaeghe
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voorstellen dat die positie verdomd
ambetant is.»
De Gucht «Juist. U kunt van mij
toch niet verwachten dat ik zeg:
‘Dat is inderdaad het neoliberalisme.’ Néé!»
Verhaeghe «Hoe gaan we het dan
noemen? Anarchokapitalisme?
Kies een ander woord.»
De Gucht «Het gaat niet alleen om
het kiezen van een ander woord,
professor. Het gaat erom dat ik
denk dat de problemen in de maatschappij dáár niet liggen.
»Het heeft te maken met een
maatschappelijk ethos, dat wil dat
iedereen in alles de beste is. Terwijl
de meeste mensen zich eigenlijk
veel gelukkiger voelen in de middelmaat. Maar toch worden ze naar
voren gestuurd met de opdracht dat
ze de beste moeten zijn. Zo vindt
recent iedereen dat iedereen goed
moet kunnen koken, ook mannen.
Ik heb er geen probleem mee dat
mensen goed kunnen koken, zeker
niet als ze me te eten vragen. Maar
het is wel weer een nieuwe kwaliteit
die we erbij moeten nemen. Men
plakt er almaar nieuwe bij, terwijl
ik denk dat mensen niet gemaakt
zijn om al die kwaliteiten in zich
te verenigen. Maar dat heeft niks
met neoliberalisme of met de banken te maken. Dat heeft te maken
met een maatschappij-ethos dat wij
gaandeweg ontwikkeld hebben en
waarbij we eigenlijk gelijke tred willen houden met de evolutie van de
technologie. Welnu, ik denk dat de
mens niet gemaakt is om zo snel te
evolueren als de technologie.»
Verhaeghe «En vanwaar komt die
evolutie?»
De Gucht «Zegt u het mij.»
Verhaeghe «Die evolutie geschiedt via een bepaalde arbeidsorganisatie, waarbij je niet alleen
maar de beste, de meest efficiënte
en de meest productieve moet zijn.
Nee, men begon mensen onderling
te vergelijken en te onderwerpen
aan steeds meer evaluaties. En die
hadden enorme effecten op hun gevoel van zelfwaarde, hun tewerkstelling en hun onderlinge verhoudingen. In documenten van grote
multinationals gaat het aldoor over
the survival of the fittest, zo verkeerd geïnterpreteerd dat Darwin zich in zijn graf zou omdraaien. Dat vertaalt zich in iets dat
ingaat tegen het wezen van onze
identiteit. Wij zijn sociale dieren,
die dragende verhoudingen nodig
hebben. Die worden systematisch

▲

ge ampleur krijgen omdat de markten veel breder geworden zijn.»
Verhaeghe «De effecten van die
fouten zijn totaal anders dan vroeger. De digitalisering en mondialisering hebben gemaakt dat we in
een compleet andere economie zitten, waardoor een vastgoedbubbel
in Amerika voor ongelofelijke problemen in Europa zorgt. Het helpt
ook niet dat het niet meer de banken van vroeger zijn.»
De Gucht «Ik wil met u niet discussiëren over psychoanalyse, want ik
heb daar geen verstand van. Maar
als u op dit soort terreinen komt,
moet u me toestaan de zaken te
stellen zoals ze zijn. De banken van
vroeger zouden de economie zoals
ze nu is niet meer kunnen schragen. Denken dat banken zomaar opgesplitst kunnen worden naar het
model van de banken van de jaren
dertig, is volgens mij onjuist. Wel
juist is dat een aantal speculatieve activiteiten uit die banken weg
moeten en ondergebracht moeten
worden in afzonderlijke entiteiten.
En diegenen die hun geld investeren, moeten goed weten dat ze ’t
kwijt kunnen zijn, en dat dus niet
de maatschappij in de bres moet
springen als er iets verkeerd loopt.
‘We moeten ons niet de illusie maken dat we die geglobaliseerde
Daarvoor liggen nu voorstellen ter
wereld kunnen terugdraaien. Het zal allemaal niet in orde komen
tafel. Maar dan spreek je niet meer
door een muurtje rond onze kerktoren te metselen.’
over het soort banken zoals we die
in de jaren dertig hadden.»
ële markten van elke vorm van re- de regulering naast zich neer heb- Verhaeghe «Nee, en ’t is ook niet
gulering bevrijden, ten koste van ben kunnen leggen, waardoor ze meer het soort kapitalisme zoals we
de politiek, de maatschappij en de de echte vrije markt serieus in ge- dat toen hadden. Toen werd meerburger.»
vaar hebben gebracht. U schrijft waarde geproduceerd door arbeid.
De Gucht «Ik heb evenveel proble- in ‘Vrijheid’ dat 60 procent van de Nu wordt winst gegenereerd door
men met die uitwassen in de maat- wereldhandel in handen is van een dag en nacht op grond van algoritschappij als u, maar het is me een beperkt aantal multinationals. Dan mes draaiende computers en gaat
raadsel wat de ontsporing van de weet je toch genoeg? Dan kun je het om een meerwaarde van derivafinanciële markten met liberalisme niet meer van een vrije markt spre- ten die bovendien buiten de beurs
te maken heeft.
verhandeld worden. ’t Is een piramiken.»
»Natuurlijk kan ik u volgen in de De Gucht «Ik ben er ook van over- despel op grote schaal, en zo maakt
analyse dat er een probleem is met tuigd dat je banken moet regule- Wall Street Main Street kapot.»
de financiële markten. Dat heb ik ren. Dat is na de crisis van de jaren De Gucht «Dat begrijpt u goed,
zien aankomen, en ook vroeger, nog dertig gebeurd, maar de laatste de- maar ik kan het niet eens zijn met
vóór de crisis toesloeg, gezegd en cennia is de markt voor de banken de manier waarop u dat ophangt
geschreven: de zeer hoge vergoe- exponentieel opengegaan. ’t Is een aan politieke partijen en ideologieën.»
dingen voor bankdirecteuren heb ik wereldmarkt geworden.
»Er worden nu ook geen fouten Verhaeghe «U bent zich aan het
bijvoorbeeld maatschappelijk niet
plausibel genoemd. Het waarmer- gemaakt die typisch zouden zijn verdedigen, terwijl het niet nodig
ken van mensen louter in functie van voor deze tijd. Mensen maken al- is.»
hun financieel gewicht is vreselijk tijd opnieuw dezelfde vergissingen. De Gucht «Natuurlijk is het nodig,
verkeerd. Het komt er ongeveer op Dexia is helaas een goed voorbeeld: want die politieke aspecten dragen
neer dat wie geen miljoen per jaar men heeft de lange termijn met de bij tot het beeld dat blijft hangen.»
verdient in de bankensector, wordt korte termijn willen financieren – Verhaeghe «Het neoliberale als
beschouwd als iemand die niet kan dat is een beginnersfout! ’t Gaat etiket moet voor u als liberale ponadenken. Dat is een aberratie die dus niet om fouten die samenhan- liticus verschrikkelijk vervelend
gen met een totaal andere wereld zijn. Want als u dat als etiket wil
tot meer aberraties heeft geleid.»
Verhaeghe «Voor mij gaat het of totaal andere inzichten. ’t Zijn hanteren, werpt het een smet op
erom dat die financiële markten dezelfde fouten, die een geweldi- uw eigen achtergrond. Ik kan me
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kapotgemaakt, waardoor we alleen
achterblijven. Dáár worden we ziek
van. Dat is de basisstelling van mijn
boek: dat we een identiteit aan het
ontwikkelen zijn op grond waarvan
we bang moeten zijn van de ander.
De sociale angst is enorm toegenomen, nota bene in één van de veiligste gebieden ter wereld. Dat is
knettergek.»

De Wever
en de malaise
HUMO U schrijft: ‘Het huidige eco-

nomische bestel brengt het slechtste in de mens naar boven.’
Verhaeghe «De effecten in de arbeidsorganisatie die ik beschrijf zie
je in alle geledingen, bij zowel professoren als handarbeiders. Ik ben
mijn verhaal aan zowel de PVDA als
CEO’s gaan vertellen, bij Voka bijvoorbeeld. Eigenaardig genoeg – ik
denk dat het hier niet gaat lukken
– zijn ook ondernemers doorgaans
snel mee, zodra ik hen ervan overtuigd heb dat ik hen niet aanval of
beschuldig. Meestal beginnen ze
voorbeelden te geven die bevestigen wat ik allemaal vertel.»
De Gucht «Ik ben al mee van toen u
binnenstapte, hoor, dat is het punt
niet. Maar ik denk eerlijk gezegd
niet dat bedrijfsleiders nu harder
met hun personeel omgaan dan
vroeger. Het personeel heeft immers meer middelen om zich te
verzetten, wat trouwens een goede zaak is. Ik behoor niet tot de liberalen die vinden dat syndicaten
per definitie verkeerd zijn.
»Wel juist is natuurlijk dat de wereldeconomie een aantal wijzigingen ondergaan heeft, die overigens
opnieuw niet zo veel met politiek
te maken hebben. Daardoor is de
concurrentie wereldwijd geworden.
In mondiaal perspectief verliest Europa daar niet aan – integendeel –
maar het is juist dat daardoor bepaalde categorieën mensen onder
druk komen te staan.
»Politieke systemen en ideologieën zijn op zoek naar een antwoord op die sowieso veranderde
wereld. Onze maatschappij heroriënteren om in die geglobaliseerde
wereld aan bod te blijven komen,
dát is uitdaging van deze tijd en dat
is wat ik in mijn boek probeer te
doen. Want we moeten ons niet de
illusie maken dat we die geglobaliseerde wereld kunnen terugdraaien. Het zal allemaal niet in orde komen door een muurtje rond onze
kerktoren te metselen.»
18 I H U M O
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HUMO Dat doet me eraan denken:

in u beider boeken spookt de N-VA
rond.
Verhaeghe «Ik vond de passage
over Bart De Wever in ‘Vrijheid’ erg
sterk. Voor wie kiest voor De Wever
en co., wordt het over een paar jaar
zonder twijfel een boos ontwaken.»
De Gucht «Er zijn ongetwijfeld een
aantal liberalen die door de N-VA
aangetrokken worden, ik kom ze
ook geregeld tegen. Maar de N-VA
is op geen enkele manier een liberale partij. Neem nu het idee dat
Vlaanderen onafhankelijk moet zijn,
omdat dat een natuurlijke leefomgeving zou zijn, met een geschiedenis en mensen die elkaar als Vlamingen erkennen, en dat je alleen in
een dergelijke context een ethische
maatschappij kan uitbouwen. Dat
heeft met liberalisme niks te maken, dat staat er zelfs diametraal
tegenover. En toch spreekt dat een
aantal mensen aan die traditioneel
liberaal zijn. Omdat die globalisering inderdaad een aantal angstreflexen naar boven brengt. De N-VA
speelt dus in op een angstreflex,
niet op een vrijheidsgedachte.»
HUMO U schrijft wel dat het de enige partij met een Groot Verhaal is.
De Gucht «Ze hebben een verhaal, maar het is vals. Hoewel ze
een goeie verkoper hebben om het
aan de man te brengen, leidt hun
verhaal nergens toe.
»In politieke kringen hoor ik weleens vertellen dat die verkoper,
Bart De Wever, een uitzonderlijk figuur is. Ik denk dus van niet. ’t Is iemand die op een zeer doorzichtige
manier van nationalistische angsten gebruikmaakt en zich daarvoor
ent op een racistische partij die hij
probeert leeg te zuigen. Hij speelt
met identiteit. Het interesseert ’m
zelfs niet of wat hij zegt juist is: hij
zegt letterlijk dat hij verhalen uit
het verleden mag ombuigen, zolang het maar in zijn verhaal past.»
HUMO ’t Is niet toevallig een verhaal over identiteit.
Verhaeghe «Ik probeer die vreemde situatie te begrijpen: waarom
stemmen mensen voor een partij
waarvan ze met een beetje nadenken kunnen weten dat die niet het
belang van het merendeel van de
mensen voor ogen heeft? Historisch
bekeken is één van de verklaringen
dat zo’n fenomeen wijst op angst en
een serieus gebrek aan sociaal vertrouwen. Ook dat zie je nu gebeuren,
net zoals in de jaren dertig.
»De Wever drijft op de huidige

malaise, zijn succes is een symptoom van onze tijd: als mensen
bijna wanhopig op zoek zijn naar
oplossingen, zijn ze vatbaar voor
een retorisch vernuftig aanbod
van nestwarmte. Zeker als dat gecombineerd wordt met een fictief
vijandbeeld, wat altijd werkt om
groepsvorming te creëren. Maar de
waarde die hij naar voren schuift, is
wel antisolidariteit. Toen Hollande
verkozen werd en over solidariteit
sprak, zei De Wever dat hij Merkel ging waarschuwen – ‘Achtung!’
was het woord dat hij gebruikte.
Een politicus die solidariteit in crisistijden afwijst en daarmee wegkomt? Onwaarschijnlijk. In elk geval is het minstens een beetje raar
om een groep te vormen op basis
van antisolidariteit. Als dat geen
contradictio in terminis is.»

Collectief
ongehoorzaam
HUMO Hoe moeten we het oplossen? Ik lees in ‘Identiteit’ dat politici het afleggen tegen ‘captains
of industry’.
De Gucht «Dat is volgens mij niet
waar, ik denk dat captains of industry een generatie geleden meer
macht hadden dan nu.»
Verhaeghe «Het gaat veel meer
om de onmacht van politici tegenover anonieme systemen in de financiële wereld. Ik zie te weinig
verweer tegen de City (het financiële hart van Londen, red.), ’t is
geen toeval dat de EU de meeste
moeite heeft om de UK in het gareel te houden.»
De Gucht «Het klopt dat de Britten
zich tegen een aantal reguleringen
in Europa verzetten, omdat die effect zouden hebben op de City. Daar
gaan wij in de Commissie natuurlijk
niet in mee: als wij reguleringen uitwerken, moeten die gelden voor de
zevenentwintig landen van de Europese Unie. Maar ik vrees dat de
mentaliteit van de City sinds het
begin van de crisis nog niet te veel
veranderd is.»
Verhaeghe «Dat moet de politiek
heel snel proberen recht te trekken
– niet de nationale politiek, maar
de EU. U schrijft het ook in ‘Vrijheid’: de EU moet ervoor zorgen dat
de politiek weer greep op de toestand krijgt.»
HUMO De overheid moet beter
functioneren, luidt het daar.
De Gucht «Ik geloof niet in een
maatschappij die geen overheid
heeft. Ik geloof trouwens ook niet

in een maatschappij die geen elite heeft, wat je vandaag niet meer
mag zeggen. Maar goed, ik ben er
ook van overtuigd dat een overheid
waar voor haar geld moet afleveren.
Daar heb ik zeer grote vragen bij,
ook in België.»
HUMO Bent u mee met het pleidooi voor meer Europa van Daniel
Cohn-Bendit en Guy Verhofstadt in
‘Voor Europa!’?
De Gucht «In elk geval ben ik geen
verdediger van de natiestaat. Ik ben
geen verdediger van om het even
welk verband dat beter zou zijn dan
een ander. Ik ben niet tegen Vlaanderen als dusdanig, of tegen België. Europa is altijd mijn omgeving
geweest en ik heb intussen ook al
twintig jaar vrij veel met de rest
van de wereld te maken. Nationalisme is een gevoel dat me vreemd
is. De leiders van de N-VA is dat
niet vreemd, als je naar hun politieke bloedlijnen kijkt is dat ook
zeer logisch.
»In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Guy Verhofstadt denk ik niet dat
Europa klaar is voor een democratie die zich alleen op Europees niveau zou afspelen. Er zijn landen in
Europa met veel dominantere historische wortels – als land en structuur – dan België. De mensen die
daar wonen bekennen zich ook grotendeels tot die structuur. In België
is dat veel minder het geval, het natiegevoel is hier niet sterk ontwikkeld.»
HUMO Om één en ander op te lossen, moeten we wellicht niet louter
naar de overheden kijken.
De Gucht «De laatste twee decennia hebben we continu meer geld
uitgegeven dan we hadden. Dat
moet men durven erkennen. Hadden we dat niet gedaan, dan hadden we de storm makkelijker kunnen afweren. Door de zwakte van de
financiële structuur van bijna alle
landen, is er een verbinding ontstaan tussen de schulden van de
overheden en de schulden van de
banken. Ze sleuren elkaar mee, terwijl ze er samen uit moeten raken.
’t Is dus geen geïmporteerde crisis,
maar een geïmporteerd fenomeen
dat zich geënt heeft op een structureel onevenwicht in de boekhouding van praktisch alle Europese
landen.
»Iedereen die daarbij stond te
kijken of daarvan wist, heeft al die
tijd wel gezwegen. Dat heeft iets
hypocriets: men heeft zich nooit
de vraag gesteld of we wel geld
NR
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Paul Verhaeghe

Alzo zucht Karel De Gucht:
‘De top van Open VLD faalt’
Het veelvoudige perspectief schenkt
‘Vrijheid’ een bijzondere envergure: het pleidooi voor een vernieuwd
elan voor openheid, liberalisme en
vrijheid krijgt een internationaal kader door De Guchts ervaringen als
minister van Buitenlandse Zaken en
Europees commissaris voor de Handel. En toch zal bij verschijnen het
hoofdstuk het dichtst bij huis het
drukst besproken worden. In ‘De eigenaardige dood van liberaal Vlaanderen?’ analyseert de gewezen partijvoorzitter de malaise in zijn partij,
Open VLD.
HUMO U steekt de hand in eigen
boezem: ‘De kiem van de recente
afkalving lag al in de verruimingsoperatie met mensen van de toenmalige CVP en Volksunie.’
De Gucht «Ik ben niet de eerste verantwoordelijke, maar ik heb als partijvoorzitter wel meegewerkt aan die
transfers. Achteraf vraag ik me af of
die wel veel bijgebracht hebben. De
gedachte dat we enkel maar groter
konden worden door mensen van
buitenaf aan te trekken, is niet juist
gebleken. ’t Is duidelijk geworden dat
in de politiek niet zomaar transfers
gedaan kunnen worden. Bij geen enkele partij, trouwens. De CD&V heeft,
om een grote partij te kunnen blijven,
via het kartel met N-VA de uitbreiding richting Vlaams-nationalisme
gemaakt, en betaalt daar nu op een
schabouwelijke manier de prijs voor.

»Intussen ben ik ervan overtuigd
dat een partij moet groeien op haar
eigen kracht, en dan wel de mensen
zal vinden die in dat verhaal meegaan.»
HUMO Groei zit er volgens u voorlopig niet in voor de huidige koers
van Open VLD: ‘Door gebrek aan
ideologische scherpzinnigheid,
zelfverzekerdheid en leiderschap
verloren de liberalen hun gezicht.’
De Gucht «Een politieke partij vertrekt van een aantal vrij onveranderlijke basisbegrippen om een verhaal te vertellen dat aansluit bij een
maatschappelijke en economische
werkelijkheid. Op dat vlak is het de
jongste tijd grondig fout gelopen,
de top van de partij heeft danig gefaald. Het gevoel bij een stuk van
onze achterban is dat we een aantal
rode lijnen overschreden hebben: de
miserie met bedrijfsauto’s, de monsterboetes van 309 procent… Daar
betaalt de partij zwaar voor.»
HUMO Niet onbelangrijk: behalve de politieke vertaling van die
grondstroom heb je ook het personeel nodig om die uit te venten.
De Gucht «Dat is evident. In een
mediamaatschappij heb je mensen
nodig om die media te bespelen. Ik
zie niet in waarom dat soort mensen
niet evengoed in een liberale partij
als in om het even welke andere partij te vinden zouden zijn.
»Men doet nu alsof De Wever een

buitenaards politiek wezen of een
soort van godenkind is, zoals je er
maar één om de vijf generaties tegenkomt. Niet, dus. Enkele maanden geleden heb ik een debat met
hem gevoerd over Belgische politiek. Dat was voor mij geen enkel
probleem.»
HUMO Tom Lanoye zei het twee Humo’s geleden nog: de sterkte van
De Wever is de zwakte van de andere voorzitters.
De Gucht «Je kan je afvragen
waarom België internationaal goed
scoort wat betreft toneel en dans.
Omdat we in België beter kunnen
acteren en dansen? Nee, toch? Omdat daar een voedingsbodem voor
gecreëerd is. Als je in een politieke partij die voedingsbodem wegneemt – en dat is een reëel gevaar
bij een partij die steeds verder afkalft – ga je natuurlijk minder talenten oogsten. Maar als dat substraat
goed in orde gehouden wordt, komen die mensen vanzelf.
»In elk geval is duidelijk: voortdoen zoals we nu bezig zijn, zal niet

voorzitter nodig?
De Gucht «Ik ga het proces niet maken van een man of een paar mensen. Maar als er gediscussieerd
wordt over de gang van zaken in
een partij, is het toch normaal dat
die discussie deels gaat over wie
aan de top van die partij staat, in
de regering én in het partijapparaat
zelf? Je kan dat toch moeilijk van elkaar loskoppelen?
»Als dit interview verschijnt,
zijn de gemeenteraadsverkiezingen voorbij. Ik mag hopen dat de
discussie in de partij dan niet over
de verkiezingsresultaten zal gaan,
want dan verspilt men kostbare
tijd. De discussie moet gaan over
2014, niet over nu: de partij moet
een grondig gewetensonderzoek
doen en zich serieus afvragen wat
ze qua programmapunten en personeelsbezetting moet doen om er
in 2014 opnieuw te staan. De discussie over 2014 moet nú gevoerd
worden.»(bv)

konden blijven lenen voor alles wat
we deden. Nu zegt men dat het de
fout van de staat is, maar de burger
moet zich wel realiseren dat hij een
deel van die staat is.»
Verhaeghe «Je zult mij niet horen zeggen dat het alleen maar de
schuld is van het systeem, de politici, de markten. We hebben het zélf
gedaan. Ieder moet maar eens naar
zijn eigen leven kijken: hoe ga je om
met je geld, je vrijetijdsbesteding,
je collega’s? Een voorbeeld dat
bijna iedereen zal herkennen. Je
krijgt een telefoon van een vriend
of vriendin die het niet meer ziet zitten en eronderdoor dreigt te gaan,
en je reflex is: ik moet die helpen,

maar wanneer ga ik dat doen? We
hebben geen tijd voor iemand die
we graag zien op het moment dat
die ons nodig heeft. Dat kan toch
niet? Eigenlijk zou je alles moeten
laten vallen en tijd vrijmaken voor
zo’n noodgeval.
»Nog een voorbeeld: we kopen
een vliegtuigticket bij een lagekostenmaatschappij, maar intussen
geven we af op het feit dat ze hun
piloten en stewards slecht betalen.
In feite zou je een technische staking tegen je eigen impuls moeten
afkondigen en bij een andere luchtvaartmaatschappij tickets kopen.
»We zijn allemáál mee in die
richting geëvolueerd, heel gelei-

delijk aan, de laatste twintig jaar.
En nu zit die verderfelijke ideologie
in elk van ons, in onze identiteit.
Deels door de crisis hebben we nu
het punt bereikt waarop we wakker schrikken en een aantal dingen
beginnen te zien.»
HUMO U ziet wel iets in ‘collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid
tegen onethische regels’.
Verhaeghe «We moeten collectief
dingen gaan weigeren. Het verhaal
van Youp van ’t Hek en de callcenters in Nederland is een wat banaal
voorbeeld, maar ze zijn wel moeten
plooien. We hebben meer macht
dan we denken: kijk naar het massale vertrek van Electrabel-klanten

naar andere energieleveranciers.
Dat soort zaken zet de dingen wel
in beweging.
»Als psychoanalyticus vind ik die
verandering van onderuit het belangrijkste. Daar geloof ik ook het
meest in: belangrijke veranderingen beginnen altijd op de vloer, bij
het individu. Je gaat het merken als
mensen andere keuzes beginnen te
maken. Bij de presentatie van ‘Identiteit’ in Gent zei Bea Cantillon dat
er enorm veel initiatieven onder de
radar bezig zijn op het vlak van solidariteit en sociale verbanden. Dat
stemt me optimistisch.»
Bart Vanegeren
Foto’s Marco Mertens
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volstaan.»
HUMO Heeft uw partij een andere
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