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Niet weten wat voor uw tijd 
gebeurde, is altijd kind blijven

Net voor het kerst-

verlof creëerde de 

bankenwet een kort 

moment van politieke 

spanning. Het ging 

minder om de kern 

van de zaak - de regu-

lering van bankacti-

viteiten - dan om het 

eraan gekoppelde luik van de spaar�scaliteit. 

Wie zou nog weten dat België en andere landen 

na de grote depressie van de jaren dertig een 

splitsing van zaken- en depositobanken hebben 

gekend en een strikte wetgeving op het ‘kleine 

spaarwezen’, sterke buffers bedoeld om de her-

haling van een catastrofale bankencrisis te ver-

mijden? In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn 

al die beperkingen opgeheven, in de euforie 

van europeanisering en eengemaakte markten. 

De dramatische gevolgen kennen we. De ene 

splitsing is de andere niet en het ontwerp van 

bankenwet heeft niet dezelfde brede beroering 

opgewekt als BHV. Maar ook al gaat ze niet 

zover als sommigen hebben geëist, de ingreep 

toont het failliet van extreme deregulering en 

�exibiliteit, al zijn dat voor velen vandaag nog 

steeds de onaantastbare mantra’s als het over 

de economie gaat. 

De evenementen voor de herdenking van de 

‘Grote Oorlog’ zijn al ingezet, maar ook zonder 

die herdenking blijft Duitsland in 2014 natuur-

lijk centraal staan. En misschien komt er ook 

wel beweging in de strakke Duitse politiek. Het 

nieuwe regeerakkoord van christendemocraten 

en sociaaldemocraten, zou volgens Andrew 

Watt verder in De gids met de invoering van 

het minimumloon onverwachte en gunstige 

effecten voor de economieën van de eurozone 

kunnen scheppen. Een kleine compensatie 

nadat de sociaaldemocraten onder Schröder 

in 2003 voor een radicale liberalisering van de 

Duitse arbeidsmarkt hebben gezorgd. 

Anton Schuurmans wijst op enkele kwalijke 

tendensen in de samenleving, die het mid-

denveld in zijn bestaan bedreigen, namelijk 

de repressieve en in bepaalde gevallen zelfs 

ronduit criminaliserende aanpak van de over-

heid. ‘Law and order’ is in, zoveel is duidelijk, 

maar een reële democratie kan niet zonder 

sociale bewegingen, en sociale bewegingen niet 

zonder actievrijheid en een kritische houding 

tegenover de gevestigde orde. Of zal men straks 

ook vakbondsacties kunnen bestempelen als 

‘bendevorming’, of als strafbare coalities zoals 

in de negentiende eeuw?

Wordt 2014 een woelig jaar? Ongetwijfeld, met 

de verkiezingen van mei voor de deur. Geen 

nood: “de tocht is moeilijk, De gids ervaren”, 

en dat dank zij al mijn voorgangers, Kris 

Houthuys en Louis Mariën in het bijzonder.

(Cicero)


