
O p zoek naar een analyse en 
vooral een remedie droom-
den we van een groots op-

gezet rondetafelgesprek met een 
kenner van de nationale politiek, 
een ervaringsdeskundige in de in-
ternationale politiek, iemand met 
inzichten in de wereldeconomie 
en -handel, een specialist met cij-
fers over de globale geestelijke ge-
zondheid, en een psychiater die al 
eens de maatschappij op de sofa 
durft te leggen. We bleken te kun-
nen volstaan met twee intervie-
wees: Karel De Gucht, Europees 
commissaris voor Handel, en Paul 
Verhaeghe, klinisch psycholoog en 
psychoanalyticus. Beiden gaan de 
crisis te lijf op papier. Morgen pre-
senteert Karel De Gucht ‘Vrijheid. 
Liberalisme in tijden van cholera’ 
(De Bezige Bij), waarin hij op zoek 

gaat naar een nieuw elan voor een 
door de crisis besmette ideologie. 
Van de hand van Verhaeghe ver-
scheen twee maanden geleden 
‘Identiteit’ (De Bezige Bij), waar-
in de schade van dertig jaar ont-
spoorde vrijemarktwerking opge-
meten wordt. Hun beider analyses 
en inzichten vullen elkaar gezwind 
aan: De Gucht hanteert het vogel-
perspectief, vanuit de hoogte ma-
cro-economische en geopolitieke 
bewegingen registrerend; en Ver-
haeghe kiest voor het kikvorsper-
spectief, van op de werkvloer en 
van aan het ziekbed inzoomend op 
micro-economische verhoudingen 
en ideologische collateral damage. 
Op het kabinet van De Gucht krui-
sen 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 le-
ven.’
Paul Verhaeghe «Ik heb gemerkt 
dat er wel meer analogieën in onze 
boeken zitten.»
Karel De Gucht «De tijden zíjn in-
teressant, niet? Ik zeg niet dat het 
er allemaal perfect toegaat, maar 
we leven in een uitdagende perio-
de. Er verandert veel, niet allemaal 
ten goede, en niemand ter linker- 
of rechterzijde heeft zomaar een 
remedie paraat voor de economi-
sche crisis.»
Verhaeghe «’t Is een kantelmo-
ment, waarop we allemaal ver-
plicht worden keuzes te maken. 
Dat maakt het interessant.»
HUMO In ‘Vrijheid’ worden de tij-
den ‘hard’ en ‘meedogenloos’ ge-
noemd.
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Als zekerheden massaal op de tocht komen te staan, wordt de kilte steeds indringender. De cri-

sis, economisch en ethisch, blijft guur door de straten waaien en het is almaar moeilijker schui-

len, ook voor een aanwassende groep die zich nog de beschutting van de middenklasse herinnert. 
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Karel De Gucht
  Uitwegen Uit de crisis:   hard vs. onzacht 
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Verhaeghe «Dat is wat ook ik vast-
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 jeugd- 
ervaringen, moeilijkheden binnen 
het gezin en aanverwante zaken tot 
die depressies geleid zouden heb-
ben. Maar wat bleek? In een sig-
nificant 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 rooskleu-
rig beeld, en volgens EU-cijfers is 
80 procent van de Europeanen te-
vreden over hun werk.

Verhaeghe «Onderzoek naar ge-
luk is enorm gevoelig voor sociale 
wenselijkheid: maar weinig mensen 
willen zichzelf als ongelukkig pre-
senteren. Bovendien is het metho-
dologisch niet evident: steekproe-
ven zijn zelden representatief en 
psychologisch onderzoek gebeurt 
beter niet met vragenlijsten. Liever 
kijk ik naar objectieve indicatoren: 
het aantal mensen in de gevange-
nis, het aantal gevallen van huishou-
delijk geweld, het aantal suïcides, 
schooluitval, medicatiegebruik, psy-
chiatrische 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 tij-
den nu meedogenloos zijn, dat ze 
dat in het verleden minder waren. 
Daar heb ik grote twijfels over, al 
verandert de maatschappij na-
tuurlijk. 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 land-
bouwmaatschappij van vroeger is 

▲
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niet zo bucolisch als men haar nu 
probeert voor te stellen.»
HUMO Er wordt nergens in ‘Iden-
titeit’ beweerd dat het vroeger be-
ter 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 wetenschappe-
lijk onderzoek én de psychosociale 
gezondheidsindicatoren, waarvoor 
we trouwens cijfers van de EU krij-
gen, tonen onomstotelijk een aan-
tal veranderingen ten kwade gedu-
rende de laatste vijftien jaar.»
De Gucht «Het klopt natuurlijk: dit 
zijn moeilijke tijden. Maar ik heb 
het maatschappelijke ‘leven al-
tijd kritiek gevonden. In de jaren 
zeventig na de oliecrisis, toen wij 
studeerden, kregen we enkele jaren 
van ‘laat duizend bloemen bloei-
en’, maar verder is de onwrikbare 
regel: in een maatschappij stellen 
zich problemen.
 »Daarom moet men niet doen 

alsof er vandaag plotseling méér 
problemen zouden zijn. Wel waar is 
dat mensen zich vandaag veel meer 
bewust zijn van wat er in de maat-
schappij gebeurt, zowel in hun eigen 
omgeving als in de wijde wereld. Dat 
de verwarring daardoor groter wordt, 
wil ik aannemen – ik wil geen uit-
spraken 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 oriënte-
ren, 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 on-
zekerheid. De vraag is waar dat mee 
te maken heeft. In ‘Identiteit’ lees ik 
dat de oorzaak wordt gezocht bij po-
litiek-maatschappelijke factoren.»

Verhaeghe «Toch niet, eerder bij 
economische factoren.»
De Gucht «U verwijst toch naar de 
verwoestende neoliberale maat-
schappij?
 »Volgens mij zijn de grote ver-
anderingen 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 toeschrij-
ven aan een politiek-maatschappe-
lijk systeem heeft dus niks te ma-
ken 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 defini-
eer het als een ideologie – een re-
ligie zelfs, het onderscheid is niet 
zo groot. Intussen heb ik één en an-
der 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 liberalis-
me had gelezen toen u het boek 
schreef.
 »Ik heb last met dat etiket ‘neo-
liberaal’ dat u zomaar op de maat-
schappij plakt. Neo: wat betekent 
dat?»
HUMO Het liberalisme tot extre-
men drijvend?
De Gucht «Voor mij kan neolibera-
lisme niks anders zijn dan iets wat 
op liberalisme lijkt. Zoals je bij de 
neogotiek toch ook weer puntge-
veltjes 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 maat-
schappij waarin we nu leven niet 
als liberaal durven of kunnen om-
schrijven. En dus ook niet als neo-
liberaal.»
Verhaeghe «Laat me vertrekken 
van uw boek, ‘Vrijheid’. Het libera-
lisme 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 extre-
me door: het wil bepaalde financi-
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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.’
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ëlë marktën van ëlkë vorm van rë-
gulëring bëvrijdën, tën kostë van 
dë politiëk, dë maatschappij ën dë 
burgër.»
De Gucht «Ik hëb ëvënvëël problë-
mën mët dië uitwassën in dë maat-
schappij als u, maar hët is më ëën 
raadsël wat dë ontsporing van dë 
financiëlë marktën mët libëralismë 
të makën hëëft.
 »Natuurlijk kan ik u volgën in dë 
analysë dat ër ëën problëëm is mët 
dë financiëlë marktën. Dat hëb ik 
ziën aankomën, ën ook vroëgër, nog 
vóór dë crisis toësloëg, gëzëgd ën 
gëschrëvën: dë zëër hogë vërgoë-
dingën voor bankdirëctëurën hëb ik 
bijvoorbëëld maatschappëlijk niët 
plausibël gënoëmd. Hët waarmër-
kën van mënsën loutër in functië van 
hun financiëël gëwicht is vrësëlijk 
vërkëërd. Hët komt ër ongëvëër op 
nëër dat wië gëën miljoën për jaar 
vërdiënt in dë bankënsëctor, wordt 
bëschouwd als iëmand dië niët kan 
nadënkën. Dat is ëën abërratië dië 
tot mëër abërratiës hëëft gëlëid.»
Verhaeghe «Voor mij gaat hët 
ërom dat dië financiëlë marktën 

dë rëgulëring naast zich nëër hëb-
bën kunnën lëggën, waardoor zë 
dë ëchtë vrijë markt sëriëus in gë-
vaar hëbbën gëbracht. U schrijft 
in ‘Vrijhëid’ dat 60 procënt van dë 
wërëldhandël in handën is van ëën 
bëpërkt aantal multinationals. Dan 
wëët jë toch gënoëg? Dan kun jë 
niët mëër van ëën vrijë markt sprë-
kën.»
De Gucht «Ik bën ër ook van ovër-
tuigd dat jë bankën moët rëgulë-
rën. Dat is na dë crisis van dë jarën 
dërtig gëbëurd, maar dë laatstë dë-
cënnia is dë markt voor dë bankën 
ëxponëntiëël opëngëgaan. ’t Is ëën 
wërëldmarkt gëwordën.
 »Er wordën nu ook gëën foutën 
gëmaakt dië typisch zoudën zijn 
voor dëzë tijd. Mënsën makën al-
tijd opniëuw dëzëlfdë vërgissingën. 
Dëxia is hëlaas ëën goëd voorbëëld: 
mën hëëft dë langë tërmijn mët dë 
kortë tërmijn willën financiërën – 
dat is ëën bëginnërsfout! ’t Gaat 
dus niët om foutën dië samënhan-
gën mët ëën totaal andërë wërëld 
of totaal andërë inzichtën. ’t Zijn 
dëzëlfdë foutën, dië ëën gëwëldi-

gë amplëur krijgën omdat dë mark-
tën vëël brëdër gëwordën zijn.»
Verhaeghe «Dë ëffëctën van dië 
foutën zijn totaal andërs dan vroë-
gër. Dë digitalisëring ën mondiali-
sëring hëbbën gëmaakt dat wë in 
ëën complëët andërë ëconomië zit-
tën, waardoor ëën vastgoëdbubbël 
in Amërika voor ongëlofëlijkë pro-
blëmën in Europa zorgt. Hët hëlpt 
ook niët dat hët niët mëër dë ban-
kën van vroëgër zijn.»
De Gucht «Ik wil mët u niët discus-
siërën ovër psychoanalysë, want ik 
hëb daar gëën vërstand van. Maar 
als u op dit soort tërrëinën komt, 
moët u më toëstaan dë zakën të 
stëllën zoals zë zijn. Dë bankën van 
vroëgër zoudën dë ëconomië zoals 
zë nu is niët mëër kunnën schra-
gën. Dënkën dat bankën zomaar op-
gësplitst kunnën wordën naar hët 
modël van dë bankën van dë jarën 
dërtig, is volgëns mij onjuist. Wël 
juist is dat ëën aantal spëculatië-
vë activitëitën uit dië bankën wëg 
moëtën ën ondërgëbracht moëtën 
wordën in afzondërlijkë ëntitëitën. 
En diëgënën dië hun gëld invëstë-
rën, moëtën goëd wëtën dat zë ’t 
kwijt kunnën zijn, ën dat dus niët 
dë maatschappij in dë brës moët 
springën als ër iëts vërkëërd loopt. 
Daarvoor liggën nu voorstëllën tër 
tafël. Maar dan sprëëk jë niët mëër 
ovër hët soort bankën zoals wë dië 
in dë jarën dërtig haddën.»
Verhaeghe «Nëë, ën ’t is ook niët 
mëër hët soort kapitalismë zoals wë 
dat toën haddën. Toën wërd mëër-
waardë gëproducëërd door arbëid. 
Nu wordt winst gëgënërëërd door 
dag ën nacht op grond van algorit-
mës draaiëndë computërs ën gaat 
hët om ëën mëërwaardë van dëriva-
tën dië bovëndiën buitën dë bëurs 
vërhandëld wordën. ’t Is ëën pirami-
dëspël op grotë schaal, ën zo maakt 
Wall Strëët Main Strëët kapot.»
De Gucht «Dat bëgrijpt u goëd, 
maar ik kan hët niët ëëns zijn mët 
dë maniër waarop u dat ophangt 
aan politiëkë partijën ën idëolo-
giëën.»
Verhaeghe «U bënt zich aan hët 
vërdëdigën, tërwijl hët niët nodig 
is.»
De Gucht «Natuurlijk is hët nodig, 
want dië politiëkë aspëctën dragën 
bij tot hët bëëld dat blijft hangën.»
Verhaeghe «Hët nëolibëralë als 
ëtikët moët voor u als libëralë po-
liticus vërschrikkëlijk vërvëlënd 
zijn. Want als u dat als ëtikët wil 
hantërën, wërpt hët ëën smët op 
uw ëigën achtërgrond. Ik kan më 

voorstëllën dat dië positië vërdomd 
ambetant is.»
De Gucht «Juist. U kunt van mij 
toch niët vërwachtën dat ik zëg: 
‘Dat is indërdaad hët nëolibëralis-
më.’ Néé!»
Verhaeghe «Hoë gaan wë hët dan 
noëmën? Anarchokapitalismë? 
Kiës ëën andër woord.»
De Gucht «Hët gaat niët allëën om 
hët kiëzën van ëën andër woord, 
profëssor. Hët gaat ërom dat ik 
dënk dat dë problëmën in dë maat-
schappij dáár niët liggën.
 »Hët hëëft të makën mët ëën 
maatschappëlijk ëthos, dat wil dat 
iëdërëën in allës dë bëstë is. Tërwijl 
dë mëëstë mënsën zich ëigënlijk 
vëël gëlukkigër voëlën in dë mid-
dëlmaat. Maar toch wordën zë naar 
vorën gëstuurd mët dë opdracht dat 
zë dë bëstë moëtën zijn. Zo vindt 
rëcënt iëdërëën dat iëdërëën goëd 
moët kunnën kokën, ook mannën. 
Ik hëb ër gëën problëëm mëë dat 
mënsën goëd kunnën kokën, zëkër 
niët als zë më të ëtën vragën. Maar 
hët is wël wëër ëën niëuwë kwalitëit 
dië wë ërbij moëtën nëmën. Mën 
plakt ër almaar niëuwë bij, tërwijl 
ik dënk dat mënsën niët gëmaakt 
zijn om al dië kwalitëitën in zich 
të vërënigën. Maar dat hëëft niks 
mët nëolibëralismë of mët dë ban-
kën të makën. Dat hëëft të makën 
mët ëën maatschappij-ëthos dat wij 
gaandëwëg ontwikkëld hëbbën ën 
waarbij wë ëigënlijk gëlijkë trëd wil-
lën houdën mët dë ëvolutië van dë 
tëchnologië. Wëlnu, ik dënk dat dë 
mëns niët gëmaakt is om zo snël të 
ëvoluërën als dë tëchnologië.»
Verhaeghe «En vanwaar komt dië 
ëvolutië?»
De Gucht «Zëgt u hët mij.»
Verhaeghe «Dië ëvolutië gë-
schiëdt via ëën bëpaaldë arbëids-
organisatië, waarbij jë niët allëën 
maar dë bëstë, dë mëëst ëfficiëntë 
ën dë mëëst productiëvë moët zijn. 
Nëë, mën bëgon mënsën ondërling 
të vërgëlijkën ën të ondërwërpën 
aan stëëds mëër ëvaluatiës. En dië 
haddën ënormë ëffëctën op hun gë-
voël van zëlfwaardë, hun tëwërk-
stëlling ën hun ondërlingë vërhou-
dingën. In documëntën van grotë 
multinationals gaat hët aldoor ovër 
the survival of the fittest, zo vër-
këërd gëïntërprëtëërd dat Dar-
win zich in zijn graf zou omdraai-
ën. Dat vërtaalt zich in iëts dat 
ingaat tëgën hët wëzën van onzë 
idëntitëit. Wij zijn socialë diërën, 
dië dragëndë vërhoudingën nodig 
hëbbën. Dië wordën systëmatisch  
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‘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.’
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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 toegeno-
men, nota bene in één van de vei-
ligste gebieden ter wereld. Dat is 
knettergek.»

De Wever  
en De malaise

HUMO U schrijft: ‘Het huidige eco-
nomische bestel brengt het slecht-
ste in de mens naar boven.’
Verhaeghe «De effecten in de ar-
beidsorganisatie die ik beschrijf zie 
je in alle geledingen, bij zowel pro-
fessoren als handarbeiders. Ik ben 
mijn verhaal aan zowel de PVDA als 
CEO’s gaan vertellen, bij Voka bij-
voorbeeld. Eigenaardig genoeg – ik 
denk dat het hier niet gaat lukken 
– zijn ook ondernemers doorgaans 
snel mee, zodra ik hen ervan over-
tuigd heb dat ik hen niet aanval of 
beschuldig. Meestal beginnen ze 
voorbeelden te geven die bevesti-
gen 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 im-
mers meer middelen om zich te 
verzetten, wat trouwens een goe-
de zaak is. Ik behoor niet tot de li-
beralen die vinden dat syndicaten 
per definitie verkeerd zijn.
 »Wel juist is natuurlijk dat de we-
reldeconomie een aantal wijzigin-
gen ondergaan heeft, die overigens 
opnieuw niet zo veel met politiek 
te maken hebben. Daardoor is de 
concurrentie wereldwijd geworden. 
In mondiaal perspectief verliest Eu-
ropa daar niet aan – integendeel – 
maar het is juist dat daardoor be-
paalde categorieën mensen onder 
druk komen te staan.
 »Politieke systemen en ideolo-
gieën zijn op zoek naar een ant-
woord op die sowieso veranderde 
wereld. Onze maatschappij herori-
enteren 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 geglobali-
seerde wereld kunnen terugdraai-
en. Het zal allemaal niet in orde ko-
men door een muurtje rond onze 
kerktoren te metselen.»

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 libe-
rale partij. Neem nu het idee dat 
Vlaanderen onafhankelijk moet zijn, 
omdat dat een natuurlijke leefom-
geving zou zijn, met een geschiede-
nis en mensen die elkaar als Vla-
mingen erkennen, en dat je alleen in 
een dergelijke context een ethische 
maatschappij kan uitbouwen. Dat 
heeft met liberalisme niks te ma-
ken, dat staat er zelfs diametraal 
tegenover. En toch spreekt dat een 
aantal mensen aan die traditioneel 
liberaal zijn. Omdat die globalise-
ring inderdaad een aantal angstre-
flexen naar boven brengt. De N-VA 
speelt dus in op een angstreflex, 
niet op een vrijheidsgedachte.»
HUMO U schrijft wel dat het de eni-
ge partij met een Groot Verhaal is.
De Gucht «Ze hebben een ver-
haal, 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 wel-
eens vertellen dat die verkoper, 
Bart De Wever, een uitzonderlijk fi-
guur is. Ik denk dus van niet. ’t Is ie-
mand die op een zeer doorzichtige 
manier van nationalistische angs-
ten 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, zo-
lang het maar in zijn verhaal past.»
HUMO ’t Is niet toevallig een ver-
haal over identiteit.
Verhaeghe «Ik probeer die vreem-
de situatie te begrijpen: waarom 
stemmen mensen voor een partij 
waarvan ze met een beetje naden-
ken 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 ver-
trouwen. Ook dat zie je nu gebeuren, 
net zoals in de jaren dertig.
 »De Wever drijft op de huidige 
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eurocommissaris  

Karel De Gucht
malaise, zijn succes is een symp-
toom 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 ge-
combineerd 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 Mer-
kel ging waarschuwen – ‘Achtung!’ 
was het woord dat hij gebruikte. 
Een politicus die solidariteit in cri-
sistijden afwijst en daarmee weg-
komt? Onwaarschijnlijk. In elk ge-
val 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 oplos-
sen? Ik lees in ‘Identiteit’ dat po-
litici het afleggen tegen ‘captains 
of industry’.
De Gucht «Dat is volgens mij niet 
waar, ik denk dat captains of indu-
stry een generatie geleden meer 
macht hadden dan nu.»
Verhaeghe «Het gaat veel meer 
om de onmacht van politici tegen-
over anonieme systemen in de fi-
nanciële wereld. Ik zie te weinig 
verweer tegen de City (het finan-
ciële hart van Londen, red.), ’t is 
geen toeval dat de EU de meeste 
moeite heeft om de UK in het ga-
reel te houden.»
De Gucht «Het klopt dat de Britten 
zich tegen een aantal reguleringen 
in Europa verzetten, omdat die ef-
fect zouden hebben op de City. Daar 
gaan wij in de Commissie natuurlijk 
niet in mee: als wij reguleringen uit-
werken, moeten die gelden voor de 
zevenentwintig landen van de Eu-
ropese 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 ‘Vrij-
heid’: de EU moet ervoor zorgen dat 
de politiek weer greep op de toe-
stand 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 eli-
te 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 plei-
dooi 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 Vlaan-
deren als dusdanig, of tegen Bel-
gië. Europa is altijd mijn omgeving 
geweest en ik heb intussen ook al 
twintig jaar vrij veel met de rest 
van de wereld te maken. Nationa-
lisme is een gevoel dat me vreemd 
is. De leiders van de N-VA is dat 
niet vreemd, als je naar hun poli-
tieke bloedlijnen kijkt is dat ook 
zeer logisch.
 »In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Guy Verhofstadt denk ik niet dat 
Europa klaar is voor een democra-
tie die zich alleen op Europees ni-
veau zou afspelen. Er zijn landen in 
Europa met veel dominantere histo-
rische wortels – als land en struc-
tuur – dan België. De mensen die 
daar wonen bekennen zich ook gro-
tendeels tot die structuur. In België 
is dat veel minder het geval, het na-
tiegevoel is hier niet sterk ontwik-
keld.»
HUMO Om één en ander op te los-
sen, moeten we wellicht niet louter 
naar de overheden kijken.
De Gucht «De laatste twee decen-
nia hebben we continu meer geld 
uitgegeven dan we hadden. Dat 
moet men durven erkennen. Had-
den we dat niet gedaan, dan had-
den we de storm makkelijker kun-
nen afweren. Door de zwakte van de 
financiële structuur van bijna alle 
landen, is er een verbinding ont-
staan tussen de schulden van de 
overheden en de schulden van de 
banken. Ze sleuren elkaar mee, ter-
wijl ze er samen uit moeten raken. 
’t Is dus geen geïmporteerde crisis, 
maar een geïmporteerd fenomeen 
dat zich geënt heeft op een struc-
tureel onevenwicht in de boekhou-
ding 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  
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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 ho-
ren zeggen dat het alleen maar de 
schuld is van het systeem, de poli-
tici, 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 zit-
ten 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 lagekos-
tenmaatschappij, maar intussen 
geven we af op het feit dat ze hun 
piloten en stewards slecht betalen. 
In feite zou je een technische sta-
king tegen je eigen impuls moeten 
afkondigen en bij een andere lucht-
vaartmaatschappij 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 wak-
ker schrikken en een aantal dingen 
beginnen te zien.»
HUMO U ziet wel iets in ‘collectie-
ve burgerlijke ongehoorzaamheid 
tegen onethische regels’.
Verhaeghe «We moeten collectief 
dingen gaan weigeren. Het verhaal 
van Youp van ’t Hek en de callcen-
ters in Nederland is een wat banaal 
voorbeeld, maar ze zijn wel moeten 
plooien. We hebben meer macht 
dan we denken: kijk naar het mas-
sale 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 be-
langrijkste. Daar geloof ik ook het 
meest in: belangrijke veranderin-
gen beginnen altijd op de vloer, bij 
het individu. Je gaat het merken als 
mensen andere keuzes beginnen te 
maken. Bij de presentatie van ‘Iden-
titeit’ in Gent zei Bea Cantillon dat 
er enorm veel initiatieven onder de 
radar bezig zijn op het vlak van so-
lidariteit en sociale verbanden. Dat 
stemt me optimistisch.»

Bart Vanegeren
Foto’s Marco Mertens
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Alzo zucht Karel De Gucht: 
‘De top van Open VLD faalt’

Het veelvoudige perspectief schenkt 
‘Vrijheid’ een bijzondere envergu-
re: het pleidooi voor een vernieuwd 
elan voor openheid, liberalisme en 
vrijheid krijgt een internationaal ka-
der door De Guchts ervaringen als 
minister van Buitenlandse Zaken en 
Europees commissaris voor de Han-
del. En toch zal bij verschijnen het 
hoofdstuk het dichtst bij huis het 
drukst besproken worden. In ‘De ei-
genaardige dood van liberaal Vlaan-
deren?’ analyseert de gewezen par-
tijvoorzitter 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 verruimings-
operatie met mensen van de toen-
malige CVP en Volksunie.’
De Gucht «Ik ben niet de eerste ver-
antwoordelijke, maar ik heb als par-
tijvoorzitter 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 en-
kele partij, trouwens. De CD&V heeft, 
om een grote partij te kunnen blijven, 
via het kartel met N-VA de uitbrei-
ding 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 mee-
gaan.»
HUMO Groei zit er volgens u voor-
lopig 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 ver-
trekt van een aantal vrij onveran-
derlijke basisbegrippen om een ver-
haal 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 ge-
faald. Het gevoel bij een stuk van 
onze achterban is dat we een aantal 
rode lijnen overschreden hebben: de 
miserie met bedrijfsauto’s, de mon-
sterboetes van 309 procent… Daar 
betaalt de partij zwaar voor.»
HUMO Niet onbelangrijk: behal-
ve de politieke vertaling van die 
grondstroom heb je ook het per-
soneel 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 par-
tij 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 te-
genkomt. Niet, dus. Enkele maan-
den geleden heb ik een debat met 
hem gevoerd over Belgische poli-
tiek. Dat was voor mij geen enkel 
probleem.»
HUMO Tom Lanoye zei het twee Hu-
mo’s geleden nog: de sterkte van 
De Wever is de zwakte van de an-
dere 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? Om-
dat daar een voedingsbodem voor 
gecreëerd is. Als je in een politie-
ke partij die voedingsbodem weg-
neemt – en dat is een reëel gevaar 
bij een partij die steeds verder af-
kalft – ga je natuurlijk minder talen-
ten oogsten. Maar als dat substraat 
goed in orde gehouden wordt, ko-
men die mensen vanzelf.
 »In elk geval is duidelijk: voort-
doen zoals we nu bezig zijn, zal niet 

volstaan.»
HUMO Heeft uw partij een andere 
voorzitter nodig?
De Gucht «Ik ga het proces niet ma-
ken van een man of een paar men-
sen. 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 el-
kaar loskoppelen?
 »Als dit interview verschijnt, 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen 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 per-
soneelsbezetting moet doen om er 
in 2014 opnieuw te staan. De dis-
cussie over 2014 moet nú gevoerd 
worden.»(bv)

psycholoog  

Paul Verhaeghe
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