UNIEK DUBBELGESPREK

JEAN-JACQUES DE GUCHT
EN MAMA MIREILLE, NOG
MAAR NET MET PENSIOEN,
LEVEN VOOR
HUN (KLEIN)KINDEREN

Jean-Jacques:

‘MIJN VADER HEEFT
AL MEER TIJD MET JACK EN
CHARLIE DOORGEBRACHT
dan vroeger met ons’

Gepensioneerd en bevrijd van de ‘pesterijen
van de fiscus’. Mireille Schreurs, echtgenote van
Karel De Gucht (66), heeft nu tijd om de
familiebanden aan te halen. Helpen in de
kunstgalerie van zoon Jean-Jacques (36),
bijvoorbeeld. En dat belooft. ‘Ooit zei iemand
me dat ik de scherpte van mijn vader en de
zachtheid van m’n moeder heb’, aldus JeanJacques. ‘Die kende mijn moeder dus écht niet.’
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Een gezellig gezinstafereel in de tuin. Zulke
momenten waren volgens
Jean-Jacques schaars.

Karel De Gucht met
Jean-Jacques als baby
in z’n armen.

Mireille:

‘TJA, DE ROL VAN DE PAPA
IS GEËVOLUEERD, HÉ’
N

Jean-Jacques met
zonen Charlie
(op z’n arm) en
Jack, en oudere
broer Frédéric.

ee, ze heeft haar leeftĳd liever niet in ‘Dag Allemaal’,
ook al dringt Jean-Jacques
aan. ‘Mama, zeg nu toch gewoon
hoe oud je bent. Anders blĳven
mensen denken dat je vervroegd met
pensioen bent kunnen gaan, terwĳl
je eigenlĳk langer aan de slag bent
gebleven dan nodig.’
Mireille Schreurs, sinds enkele weken met pensioen, is 34 jaar lang
politierechter geweest. In Aalst, de
stad waar haar zoon en Vlaams parlementslid Jean-Jacques schepen is
van onder meer Mobiliteit. De Ajuinenstad heeft er net zĳn eerste
carnavalsfeest op zitten, zónder
UNESCO-erkenning. Een rel over
vermeend antisemitisme heeft ervoor gezorgd dat het Aalsterse
carnaval met z’n legendarische stoet
zĳn status van cultureel werelderfgoed kwĳt is.

ONTERECHT
‘Zo jammer en zo onterecht dat
ons carnaval in de antisemitische
hoek wordt gestopt’, zucht
Jean-Jacques, die fier is op het
volksfeest. ‘Aalsters Carnaval verenigt alle rangen en standen van de
stad’, zegt hĳ. ‘Er wordt hier met
alles en iedereen gelachen, zonder
onderscheid. Aalst is geen antisemitische of racistische stad.’

Prompt haalt hĳ zĳn smartphone
boven, om er de nieuwste carnavalshit op af te spelen. Daarin wordt
hĳ zelf door de mangel gehaald, als
‘zonnekeuning Jean-Jacques’. Mireille lacht hartelĳk mee: ‘Ik herinner me dat Karel ook eens werd
afgebeeld in de stoet: hĳ zat in een
enorme kookpot bĳ de toenmalige
Congolese president Kabila op en
neer te deinen. Fantastisch toch! Als
ze niet met je lachen en je duikt niet

haar jeugd. (Mireille schudt het
hoofd) Alhoewel, mĳn broer en ik
gingen vroeger naar het Atheneum
van Aalst, vlak tegenover de Politierechtbank. Ik heb mĳn allereerste
scheldwoorden geleerd aan de ingang van de rechtbank. ‘Je moeder
is een…’ Enfin, het was niet altĳd
even fraai. (lacht)
Mireille: Ik denk niet dat ik overdreven streng was, behalve voor
recidivisten. Anders hield ik altĳd

JEAN-JACQUES

‘Ik ga m’n kinderen bijna elke dag
van school afhalen. De combinatie
van alleenstaande papa en politiek
lijkt me goed af te gaan’
op in de stoet, dan heb je niets te
betekenen.’
Heb je tijd genoeg om het carnaval te
volgen, nu je met pensioen bent?
Mireille: Dat denk je maar. Vroeger
had ik zittingen op maandag en donderdag. Die vallen nu weg, maar ik
hol nog altĳd van het ene naar het
andere. En dan denk je dat je meer
tĳd hebt als je niet meer werkt!
Was je een strenge politierechter?
Jean-Jacques: (plagend) Dat zal wel
niet, ze was zelf een halve hippie in

rekening met de achtergrond van
mensen. Boetes in België zĳn
superhoog. Je kan geen boete van
1.200 euro opleggen aan iemand die
amper zo veel verdient, vind ik.
Dan straf je een hele familie.
Was je, als mama die tegelijk politierechter is, streng voor je eigen zonen?
Mireille: Ik lette er in ieder geval op
dat hun bromfietsen correct waren
afgesteld.
Jean-Jacques: Mĳn moeder rĳdt nog
steeds met een Ducati-motor, trou139
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wens. Ze zou het echt wel gemerkt
hebben als we met een opgefokte
brommer hadden rondgereden. Met
een vader als politicus en een moeder als rechter leer je al snel wat je
best doet en niet doet. Al moet ik
toegeven dat mijn broer en ik veel
vrijheid kregen thuis. Maar wij konden met die vrijheid om. Wij hebben
ons nooit moeten afzetten tegen
onze ouders. Thuis werd er open
over alles gepraat, ook over seks,
drugs, drank...
Over drank gesproken, wat vind jij van
nultolerantie voor alcohol in het
verkeer, Mireille?
Mireille: De huidige drempel van 0,5
promille volstaat. Dat komt overeen
met een aperitief en een glaasje wijn

MIREILLE

‘De huidige limiet voor alcohol in het
verkeer volstaat. Onverbeterlijke
drinkers lappen élke regel aan hun
laars, of het nu 0,0 of 0,5 promille is’
in de loop van de avond. Voor onverbeterlijke drinkers maakt het niet uit
of de limiet op 0,0 of 0,5 ligt: zij
lappen élke regel aan hun laars.
Een man die tijdens een straatrace
twee dodelijke slachtoffers had gemaakt, verdedigde zich door te zeggen
dat dure wagens nu eenmaal gemaakt
zijn om snel te rijden. Schrik jij nog van
de arrogantie van bepaalde chauffeurs?
Mireille: Met arrogantie moet je bij
mij niet afkomen. Gelukkig zijn dat
uitzonderingen. De meeste verkeersovertreders hebben wel degelijk
schuldinzicht.
De geestdrift in je stem verraadt dat je
je job mist, of zien we dat verkeerd?
Mireille: Vooraf vreesde ik er een
beetje voor, maar ik heb nog zoveel
plannen. Ik heb nu meer tijd om af
te spreken met vrienden en vriendinnen. Verder ga ik Jean-Jacques
helpen in zijn kunstgalerie. Ik neem
de praktische kant voor mijn rekening, omdat organiseren altijd mijn
ding is geweest.

Jean-Jacques: Ik doe die galerie al
jaren, maar de laatste tijd vind ik er
nauwelijks tijd voor. We plannen nu
drie tentoonstellingen rond hedendaagse kunst, met gevestigde
waarden maar ook met jong talent.
Mijn ouders hebben me de liefde
voor kunst met de paplepel meegegeven. Toen ik klein was, bezochten
ze op vakantie zowat alle musea en
kerken die ze tegenkwamen. Er zijn
weinig vrijzinnigen die zoveel kerken hebben bezocht.
Je ouders kunnen nu ook wat vaker op
je zoontjes Jack en Charlie passen?
Jean-Jacques: (glimlacht) Mijn vader heeft al meer tijd met zijn
kleinkinderen gespendeerd dan met
ons vroeger. Terwijl hij nog steeds
prof is aan de VUB en in verschillende raden van bestuur zetelt.
Mireille: Onze kleinzoon noemt Karel ‘bimpapa’. Karel is zo gecharmeerd door z’n kleinkinderen. Hij
heeft er ook veel geduld mee. Wij
proberen iedere maand een week
naar ons wijnbedrijf in Italië te gaan.

Maar dat doen we nooit in een week
dat Jean-Jacques de kinderen heeft.
’s Woensdags komen de kinderen bij
ons eten.
Je hebt co-ouderschap. Werkt dat een
beetje, Jean-Jacques?
Jean-Jacques: Heel goed. We hebben de kinderen elk van maandag
tot maandag. Het is belangrijk dat
de kinderen zo’n vast stramien hebben. Jack en Charlie zijn nu 6 en 4
jaar. Ze waren heel klein toen we
uit elkaar gingen, dus veel herinneren ze zich daar niet van. Kinderen
die in hun puberteit een scheiding
meemaken, hebben het moeilijker,
denk ik.
Met jouw werkuren kan het toch niet

Jean-Jacques is
twee jaar jonger dan
zijn broer Frédéric.
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Mireiile Schreurs was 34 jaar
lang politierechter. Arrogante
recidivisten waren bij haar
aan het verkeerde adres.

Jean-Jacques met
Charlie en Jack. Hij
en z’n ex hebben
de kinderen elk
van maandag tot
maandag.

evident zijn om kinderen op te
voeden?
Jean-Jacques: Als ze bĳ mĳ zĳn,
pas ik me volledig aan. Maar zodra
ze in bed liggen, begin ik weer te
vergaderen tot ’s avonds laat. In
tegenstelling tot bĳ de meeste gezinnen, aten we zelden of nooit om 18u
stipt. Bĳ ons waren de uren iets,
euh, onregelmatiger. (glimlacht)
Mireille: In mĳn tĳd werd de opvoeding vooral overgelaten aan de mama’s, ook al werkten ze fulltime. De
betrokkenheid van de vaders is gegroeid door de jaren. Als Karel nu
alleen naar de bakker of de Delhaize
gaat, dan vindt hĳ dat al een hele
prestatie. (lacht) Dat vindt hĳ enorm
geëmancipeerd. Vanmiddag heeft hĳ
zelfs gekookt voor mĳ! En het was
lekker! Trots dat hĳ was: ‘Toch leuk
voor jou, hé’, zei hĳ. ‘Maar jĳ hebt
toch heel je leven ervaren hoe leuk
het is als iemand voor je kookt’,
antwoordde ik.
Is er eigenlijk al opnieuw een vrouw in
je leven, Jean-Jacques?

scherper dan papa. Iemand zei me
onlangs: ‘Jĳ hebt de scherpte van je
vader maar ook de zachtheid van je
moeder.’ Die kende mĳn moeder dus
echt niet. (lacht)
Mireille, het Gentse Hof van Beroep
heeft jou en Karel vorige maand definitief vrijgesproken van belastingfraude. Hoe groot was de opluchting?
Mireille: (zucht) Dat proces heeft dus
tien jaar aangesleept, hé. Met telkens opnieuw absurde procedures
door de BBI (Bĳzondere Belastinginspectie, nvdr). Volgens de rechter
kwam dit neer op pesterĳen, en zo
voelde het ook aan.
Jean-Jacques: Mĳn ouders zĳn bovendien publieke figuren. Alles in
deze zaak kwam dan ook in de kranten. Met alle commentaren van dien.
‘Zonder dure advocaten was dit ons
niet gelukt’, merkte je man na afloop
op. Wat zegt dit over het democratische karakter van onze rechtspraak?
Mireille: Zonder gespecialiseerde
advocaten was het inderdaad niet
gelukt. Fiscaliteit is heel complex.

MIREILLE

‘Onbekwame bestuurders gaf ik als
politierechter een rijverbod.
Onbekwame politici moesten ze een
regeerverbod opleggen’
Jean-Jacques: Nee, en ik ben ook
niet op zoek naar een partner. Jack
en Charlie komen voor mĳ op de
eerste plaats. Ik wil hen zien opgroeien, en wil echt deel uitmaken
van hun leven. Ik ga ze ook praktisch elke dag halen aan de
schoolpoort. De combinatie van
single papa en politiek lĳkt me goed
af te gaan.
Waarom ben jij nooit in de politiek
gegaan, Mireille?
Mireille: Karel en ik waren heel jong
toen we ons aansloten bĳ het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Dus
ja, nu ik erover nadenk... Ik had zelf
ook in de politiek gekund.
Jean-Jacques: Nee, want jĳ bent nóg

ger dan

In een politierechtbank is het anders. De meeste mensen hebben
tegenwoordig een rechtsbĳstandsverzekering zodat ze zich ook door
een advocaat kunnen laten verdedigen. En mensen zĳn ook mondiger
geworden.
Kunnen we het ten slotte hebben over
de moeizame regeringsonderhandelingen? Hoe kijken jullie naar ons
stuurloos land?
Jean-Jacques: Tja, sommigen maken zich liever populair met simpele
uitspraken dan na te denken over
een nieuwe regering. Natuurlĳk zal
je water bĳ de wĳn moeten doen.
De PS zal in de volgende regering
zitten, dus moet je delen van hun
141
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WAAROM

Rijker dan alle ‘Monacovrouwen’
samen, en toch verschijnt prinses
Charlene van Monaco (42) zo goed als
nooit lachend in beeld. Altijd heeft de
echtgenote van prins Albert (61) wel
een uitleg als ze een opmerking krijgt
over haar trieste blik. Nu luidt die
dat Charlene zich al een jaar
zorgen maakt over de
delicate rugoperatie
van papa Michael
Wittstock (73).
Maar of dat echt is
wat er speelt...

‘Mensen
beseffen niet

WAT HIER ALLEMAAL
ACHTER DE
SCHERMEN GEBEURT’

J
TEKST: GUY VAN GESTEL / FOTO’S: KRISTOF GHYSELINCK

programma ook meenemen in
het regeerakkoord. De Vlaamse
regering functioneert vrij vlot,
maar op federaal vlak mikt
N-VA op een splitsing van het
land. We hebben intussen veel
bevoegdheden naar Vlaanderen
overgeheveld, waarvan je je
kan afvragen of het allemaal
wel zo efficiënt is. Ik denk
soms dat méér België kostenbesparend kan zijn.
Maar er zijn geen Belgen meer,
sire.
Jean-Jacques: In de tijd van
mijn vader hadden Vlaamse en
Waalse politici veel meer contacten met elkaar. Nu gebeurt
dat amper nog.
Denk je dat er nieuwe verkiezingen komen?
Jean-Jacques: Als ik zie hoe
sommige politici nu al in campagnemodus zijn, dan denk ik
van wel. Sommige mensen bij
de N-VA leunen in hun communicatie heel nauw aan bij
Vlaams Belang, omdat ze die
kiezers bij zich willen houden.
Vlaams Belang koppelt
extreemrechtse praat over migranten aan extreemlinkse
socio-economische standpunten. Nationaal-socialisme dus.
Die uitspraak laten we voor jouw
rekening, Jean-Jacques. Je vader
legde de schuld bij de kiezer,
‘want die heeft de kaarten moeilijk gelegd.’ Heeft hij gelijk?
Mireille: Met zo’n verkiezingsuitslag is het inderdaad
moeilijk om eruit te komen.
Jean-Jacques: Sommigen vinden het schandalig dat wij niet
willen samenwerken met
Vlaams Belang. Maar ik heb
geen cordon sanitaire nodig om
te beseffen dat onze visies
fundamenteel verschillen.
Hoe pakt een politierechter
onbekwame bestuurders ook
alweer aan?
Mireille: Normaal geef je die
een rijverbod. En onbekwame
bestuurders in de politiek zou
ik een regeerverbod geven. (lacht) n

GEVANGEN IN HAAR GOUDEN KOOI?

arenlang was Albert van
Monaco, met een geschat
fortuin van één miljard
euro, de nummer één van ’s
werelds meest begeerde vrijgezellen. Sinds hij acht jaar
terug trouwde met de ZuidAfrikaanse zwemkampioene
Charlene Wittstock, komt hij
niet meer voor in die lijst,
maar hij gedraagt zich daarom
niet minder als een vrijgezel.
Iedereen die ertoe doet in
Monaco is op de hoogte van
Alberts buitenechtelijke uitspattingen. Bovendien slaagt
Charlene er maar niet in om
in de voetsporen te treden van
Alberts moeder, de glamoureuze Hollywoodster Grace

Kelly. Daardoor heeft zelfs de
eenvoudigste lakei in het
prinselijk paleis moeite om
Charlene met respect te bejegenen.

VERNEDERING
Charlene trok in 2000 de
aandacht van de toenmalige
kroonprins Albert toen ze in
Monaco een wedstrijd
zwom. Albert was op dat
moment al vader van Jazmin
Grace (nu 27), zijn dochter
bij de Amerikaanse serveuse
Tamara Rotolo. Drie jaar
later zou de Togolese stewardess Nicole Tossoukpe bevallen van zijn zoon Alexandre (nu 16). Albert heeft
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