
	  

oet er nogzandzijn?
Dat zouRikDe
Saedeleer hebben

uitgeroepenals hij dewissels
binnende federale regeringnog
hadmeegemaakt. Linksbuiten
StevenVanackere verlaat het
veld, fysiek leegenmentaal
gekneusd, engeeft zijn kapi-
teinsbanddoor aan rechtsbuiten
PieterDeCrem.Centraal achter-
in komtKoenGeens in deploeg,
het type speler dat in voetbal-
jargonhet verlengstuk vande
trainer ophet veldwordt ge-
noemd.GeenACW’er die nog
meespeelt, opdebescheiden
linksbackServaisVerherstraeten
na. CoachKrisPeeters speelt
voortaanhet oudeEngelse
kick’n’rush-voetbaldatDe
Saedeleerzodierbaarwas: hij
slaat hetmiddenveld over.
CD&Vsloot gisteren schijnbaar
eensgezindde rangen,maar uit
debrutale ruknaar rechts blijkt
hoe zwaarWouterBekeenKris
Peeters tillen aandeBelfius-
saga.HetACWbetaalt het gelag.
CD&Vwordt—naar het gelijk-
namigeRadio 1-programma—
een soortPeeters&Partners.
Pijnlijkerwordt het niet voor
‘debeweging’. In enkele jaren
tijd hebbenal haar kopstukken
in de federale regering zichzelf
geofferd: Leterme,Vervotte,
Vandeurzen,Vanackere. Groter
kande stijlbreukniet zijn. Als
vicepremierwordtStevenVan-
ackere vervangendoorCrembo,
eenmandiemenigeN-VA’er en
zowat elke liberaal rechts voor-
bijsteekt. Alsminister vanFinan-
ciën ruimtVanackereplaats
voor deoud-kabinetschef van
Peeters, eenmandie aan zijn
debuutinterviewop ‘Terzake’
tien keerminderwoordenvuil
maaktedanzijn voorganger
placht te doen.
PremierDiRupoheette de
nieuwelingengisterenwelkom.
Of het vanharte is, valt te betwij-
felen. DeCD&Vdie straks aande
begrotingstafel plaatsneemt, is
niet alleen rechtser.Het is vooral
eenpartij die verbitterd isen
uiterstwantrouwig.Bij CD&Vvin-
den zedat sp.a enOpenVld de
jongste dagen iets te nadrukke-
lijk hetmes in dewondehebben
gedraaid,omnogte zwijgenvan
DidierReynders—hemlustenze
rauw.Destabiele regeringspijler
dieCD&Vwas,wordt nuplots
eenwankele factor.Menselijk is
al dat chagrijn begrijpelijk,maar
CD&Vdoet er goedaanomhaar
zelfbeklag snel in teruilenvoor
eenkritischzelfonderzoek.Het
lucht ongetwijfeld opomal je
ellende toe te schrijvenaande
«bloedhonden» in demedia, de
oppositie ende coalitie,maar
meer danzelfbedrog is dat niet.
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ONTSLAG VANACKERE RECONSTRUCTIE

LETTERLIJKEVERKLARING

«Straks zal
blijken dat ik niets
fout heb gedaan»
«Ik heb zonet gesproken met de
eersteminister. Ikhebhemgezegd
dat ik mijn partijvoorzitter heb
gevraagd om een vervanger voor
mij te zoeken in de federale rege-
ring. (...) Indehaastzevenjaardat
ik als minister mocht dienen, heb
ik me totaal ingezet om mijn
mandaat zorgvuldig en plichts-
getrouw te vervullen,met respect
voorderegelsdieeigenzijnaandit
hoge ambt. Ook in de afgelopen
maanden ben ik in geen enkel
opzicht van die koers afgeweken.
Toch moest ik meer en meer
ondervinden dat deze houding
geen bescherming biedt voor on-
terechte insinuaties en verdacht-
makingen.»
«Door mijn politieke inspiratie,
die geworteld is in de christen-
democratie en in de christelijke
arbeidersbeweging,kunnensom-
migenzichblijkbaarniet indenken
dat ik het ambt van minister van
Financiënoponpartijdigemanier
zou waarnemen, ook al kan men
deze verdenking op geen enkele
manier hardmaken. Als het stof
zalzijngaanliggen,zalookblijken
dat mij niets kan verweten wor-
den. Dat neemt niet weg dat ik
vandaag een te groot deel van
mijnenergiemoetaanwendenom
tereagerenoponterechtebeschul-
digingen.»
«Er is geen kunst aan om iemand
ongeloofwaardigtemaken.Oméén
voorbeeld te geven: het volstaat
omiemandverkeerdteciteren,en
danzogenaamdvast testellendat
hij daarna iets helemaal anders
zegt. Wie schrijft dat ik op welk
ogenblik ookontkendzouhebben
dat iemand ‘medewerker’ van de
minister van Financiën is, zegt
gewoondewaarheidniet.Dedoor
mij zeer gewaardeerde meneer
Devriendt is geen kabinetslid van
mij, dát heb ik van in het begin
gezegd en niets anders. (...) Het is
verdraaidmoeilijk om ‘elegant’ te
communicerenalsmenzijnwoor-
denverdraait.»
«Ik wil dat dit stopt. Dit klimaat
van wantrouwen hindert mij in
mijn werk, hetgeen niet in het
belang van het land is. Het is ook
niet in het belang vanmijn partij.
En ik wil ook erkennen dat het
persoonlijkmijn incasseringsver-
mogentebovengaat.Twijfelsover
mijndeontologie,omwillevanmijn
politieke overtuigingen, ervaar ik
als zeer onrechtvaardig. Dat ver-
klaart waarom ik deze beslissing
zelf heb genomen, en dit ondanks
de aanmoediging en steun die ik
inmijneigenpartijvande leiding,
de collega’s en de militanten ben
blijvenkrijgen. Ikbenerzekervan
datCD&Vsnelzalzorgenvooreen
waardige vervanging. (...) Ikzelf
zal me nu inzetten als volksver-
tegenwoordiger.»

DIETER DUJARDIN

Alsminister van Financiënmet
duidelijke ACW-stempel werd
Steven Vanackere aanvankelijk
slechts zijdelings geviseerd in
deaanvaldieN-VAopValentijns-
dag inzette op de christelijke
arbeidersbeweging. Pas toen
uitgelekte ACW-documenten
aanhet licht brachten dat hij in
het parlement onvolledige in-
formatie had gegeven over de
deal met Belfius, kwam hij zelf
volop indewind te staan. Ende
kritiekkwamnietalleenvande
oppositie.Vooralcoalitiepartner
Open Vld kwam verrassend
scherpuitdehoek. «Alshijgeen
volledige transparantie biedt
overde transacties tussenACW
enBelfius, sluitenweeenparle-
mentaireonderzoekscommissie
nietuit»,klonkhet.Offtherecord
werdzelfsgepleitomhetdossier-
Belfiusbij hemweg tehalen.

‘Case closed’

Maar de CD&V-politicus hield
zijn onschuld staande. In het
parlementverklaardehijvorige
donderdag dat hij niet wist dat
ACWenBelfiuseenbijkomende
commerciële deal hadden
geslotenoverdewinstbewijzen
endathij dat ookniet hoefde te
weten. Een dag later pleitte

Belfius-topmanClijstershemin
de commissie Financiën hele-
maal vrij. «Op geen enkel mo-
ment heeft de minister zich in
de debatten gemengd.» ‘Case
closed’, dachten Vanackere en
CD&V, maar nee: de zaak bleef
maar broeien. Vrijdagmiddag
dookplotsdenaamvanWouter
Devriendt op, een oud-bankier
die tegelijk bestuurder is bij
Belfius én adviseur van het
kabinet-Financiën. De vragen
die dit opriep, leken eerstmaar
een voetnoot te worden in de

hele zaak, maar het draaide
anders uit. Niet het minst door
de onhandige communicatie
van Vanackere, die erg kregelig
was omdat sommige media de
zaakmaarnietwildenafsluiten.
Ontkende hij zondagmorgen
nog dat Devriendt lid was ge-
weest van zijn kabinet, dan
moest hij ’s avonds onder druk
van de krant De Morgen toe-
geven dat de man wel nog een
bureau had op zijn kabinet en

eene-mailadres vanFinanciën.
Dathiervooreenredelijkeuitleg
wasendatDevriendtooksamen-
werkte met de kabinetten van
VandeLanotte(sp.a)enDeCroo
(Open Vld), mocht niet baten.
Detoonwasalweergezetenook
binnenCD&Vgroeidedewrevel
over het feit dat Vanackere de
stormmaarniet geluwdkreeg.

Leugen

VoorVanackerewashet besluit
om de eer aan zichzelf te
houden zondagavond almin of
meer genomen. ‘A lie gets half-
wayaround theworld before the
truthhasachancetoget itspants
on’ (Een leugen raakt de halve
wereldrondvoordatdewaarheid
dekansheeftomhaarbroekopte
trekken), postte hij op zijn
Facebook-pagina,naarWinston
Churchill.Entoenhijmaandag-
ochtend de voorpagina van
De Morgen onder ogen kreeg,
was alle twijfel weg. Nog voor
de wekelijkse bijeenkomst van
het CD&V-partijbestuur lichtte
hij voorzitter Wouter Beke in.
EnkeleCD&V-toppersvanACW-
signatuur probeerden nog op
hemin tepraten,maar zagenal
snel indatdit geenzinhad.
In CD&V-kringen wordt niet
N-VA genoemd als grote aan-
stoker achter de stroom van

De bom die enkele weken geleden door N-VA

onder het ACW werd gelegd, is niet ontploft

bij de christelijke arbeidersbeweging, maar bij

CD&V. Zonder enig bewijs van betrokkenheid

bij de deals tussen ACW en staatsbank Belfius

énzonderdatzelfsmaar iemandomzijnontslag

gevraagdheeft, houdtvicepremierStevenVan-

ackerehetvoorbekeken.Alle aanvallengrondig

beu. Toen hij gisteren voor 10 uur zijn besluit

meedeelde op een inderhaast bijeengeroepen

persconferentie, was hij volgens insiders dan

ook bovenal opgelucht. «Ik wil dat dit stopt.»

Bom ontploft bij CD&V

VICEPREMIER IS AANHOUDENDE BESCHULDIGINGEN OVER ACW BEU

Michel Doomst moet plaats ruimen in Kamer
HetontslagvanVanackerealsminister isslechtnieuwsvoorpartijgenootMichelDoomst.Deburgemeester
vanGooikraaktebijdeverkiezingenin2010netnietverkozen,maarbelanddetochindeKameralsopvolger
vanVanackere. Nu die laatste zijn zitje toch opneemt,moetDoomst onverbiddelijk plaats ruimen. «Dat is
jammer,want ikdeedmijnwerk indeKamerdoodgraag.MaarnukanikmehelemaalwijdenaanGooik.»

WOUTERBEKE(CD&V)

«Beslissing getuigt van grote moed»
CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukt in alle
toonaarden dat de partij Steven Vanackere nooit
onderdrukheeftgezetomoptestappen.«Devoorbije
periode was opmenselijk vlak een grote beproeving
voor Steven. De aanhoudende en onterechte ver-
dachtmakingeneninsinuatieseisenhuntol.Zededen
hem tot de persoonlijke beslissing komen dat verder

functionerenonmogelijk is.Datgetuigtvangrotemoedenkrijgtons
grootsterespect.
VolgensBekeheeftdeex-ministeraltijdgehandeldals«dienaarvan
hetalgemeenbelang»ennietinhetbelangvanééngroep.«Tochheeft
hij zich continu moeten verdedigen tegen allerhande beschuldi-
gingen,zonderdatdieooithardgemaaktkondenworden.Hetroept
vragenopoverdemanierwaaropwevandaagaanpolitiekdoen.Als
je meer energie moet steken in het weerleggen van onterechte
verwijtendanindedossierszelfs,houjeditnietvol.Blijkbaarvolstaat
het niet eens dat een CEO van een bank in het parlement verklaart
datdeministernooit tussenbeide isgekomen.» (PGL) Foto PN

ELIODIRUPO(PS)

Ik bedank hem voor
het enorme werk
dat hij in moeilijke
politieke en
economische
omstandigheden
verzet heeft én
voor de essentiële
bijdrage die hij aan
de regeringsploeg
heeft geleverd

PATRICKDEVELTERE(ACW)

«Overdosis
aanvallen»

Vanackeresexitkomtervooralna
eenreeksonhandighedenvanhet
ACW.Voeltmen zich daar nu niet
verantwoordelijk? «Nee», zegt
voorzitter PatrickDeveltere. «Dit
is het gevolg van een overdosis
aanvallen,insituatiesenverdacht-
makingen. Ikbenervanovertuigd
dat later zal blijken dat hem niks
verweten kanworden. Het stemt
totnadenkenoverhoeheter inde
politiekaantoegaat.» (DDW)

negatieve mediaberichten,
maar Vanackeres voorganger
op Financiën, Didier Reynders.
«Het is een publiek geheimdat
de MR-vicepremier liever op
die stoel was blijven zitten. Al
van in het begin kwamen er
allerhandeinsinuaties,vaakvia
hetzelfdekanaal.»Watdezaak-
Devriendt betreft, zit CD&V er
enigszins naast. Het was in de
oppositie dat de naam vrijdag
voor het eerst viel. Maar het
waren natuurlijk wél MR en
Open Vld die vorige week als
eerste meerderheidspartijen
dreigdenmeteenonderzoeks-
commissie.Niettoevalligwaren
het gisteren de enige partijen
dieamperwoordenvuilmaak-
tenaandeexit vanVanackere.
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ENKELE TOPPERS
IN DE PARTIJ
PRAATTEN NOG
OP HEM IN —
TEVERGEEFS

«Ik sta recht inmijn schoenen», zegt
Steven Vanackere (49). Maar ze waren te

nauw, zijn schoentjes, en dus ging hij
wankelen en viel hij gisteren om. Is dit het

afscheid van een fijngevoeligeman die
alles had om ooit premier te worden,

behalve een olifantenvel? Of is dit niet
meer dan de adempauze van een politieke

streber die op zijn grenzen is gebotst?Wie
heeft er gisteren ontslag genomen:
Steven-de-mens of Vanackere-de-

politicus? Enwat gaf bij dat ontslag de
doorslag: dat hij door zijn tegenstrevers is
afgebrand of dat hij zelf was opgebrand?
Portret van eenmanmet twee gezichten.

JAN SEGERS

«Ik ben een valse trage», zei Steven Vanackere
vier jaar geleden in een gesprek met onze
krant. Een laatbloeier, de40 ruimvoorbij toen
hij de coulissen van de politiek inruilde voor
het podium. Vanackerewas toen netminister
vanBuitenlandseZakengeworden.Dathijnog
nooit inKinshasa,Washington,Moskou,Tokio
of het Midden-Oosten was geweest, dat hin-
derde niet. «Als je zoals ik in Brussel leeft», zei
hij, «dan woont de hele wereld in je straat.»
Openheidzit injehoofd,vondhij,niet injereis-
paspoortof in je aantal vluchtmijlen.
VintageVanackere,datantwoord:overalgafhij
degewenstedraaiaan,behendiginzijndenken,
lenig inzijntaalgebruik.Somssneedzijnrede-
nering hout, maar even vaak volstond het dat
zefraaiverwoordwasomermeewegtekomen
— jarenlang, tot hij in de knoei raaktemet het
ACWen inde knoopmet zichzelf. «Steven kan
een halfuur lang briljant praten zonder iets te
zeggen», zegt een partijgenoot. Dat is in een
enerzijds-anderzijdspartij als de CD&V vaker
eentroefdaneengebrek.Vanackereplachthet
etiket tjeef tedragenals eengeuzennaam.

Slimmigheid
Zijn accentloze Nederlands, die indruk van
vakkennisengedegenheid,dieairvansérieux
en toewijding, dat alleen al volstond om
StevenVanackereingeentijdnaardetop
van de partij te stuwen als stamhoofd
van het ACW, dat verweesd was ach-
tergeblevennadeexitvanYvesLeter-
me en Inge Vervotte. Onomstreden
was Vanackere nooit in zijn partij.
Daarvoor haalde hij te weinig stem-
men—zelfs als vicepremier zathij in
depoppolls indebuikvanhetpeloton.

Daarvoorookwashij volgensveel par-
tijgenotenteweinigVlamingenteveel
Brusselaar en Belg. Geliefd was Van-

ackere evenmin bij CD&V.
Gerespecteerd,
datwel,maar in

al zijn slim-
migheid en
inal zijn in-
tellectuele
overwichtte

koel, te

intimiderend,tebedreigendvoorveleanderen.
Vriend en vijand zagen tot voor kort in Steven
Vanackere een potentiële premier, een soort
Jean-Luc Dehaene voor de 21ste eeuw, maar
danmethethemdindebroek.Evenonderlegd
enhandigalsarrangeur, evenvooruitziendals
schaker. «Ik premier? Niet in mijn stoutste
dromen, zelfs niet in mijn ergste nachtmer-
ries», zei hij ons drie jaar geleden. «Ik ben niet
zogoedalsmenzégtdat ikben.»Gisterenheeft
hij finaal gelijk gekregen.
WantopzijnminstmistStevenVanackereéén
onmisbare kwaliteit van elke goede premier,
Dehaene op kop: taaiheid. Een huid als een
pantser, waar geen pijl doorheen raakt, of hij
nu van de oppositie, vanuit de eigen CD&V of
vanuit de media komt. Vanackere mist wat
andere vicepremiers te veel hebben. Van
DidierReynders looptallesafalswatervaneen
eend. En niet één moment overwoog Johan
Vande Lanotte een stap opzij te zetten toenhij
alskeizerendictatorvanOostendewerdafge-
schilderd—hij zoukeihard terugslaan.

Gevoel voor drama
JoVandeurzen, IngeVervotte,MarianneThys-
sen, nu Vanackere: ze maken er bij CD&V een
vreemde gewoonte van om met een perfect
gevoel voor drama weg te lopen of ontslag te
nemenzonderdat iemanddaaromvraagt.Niet
indeeigenpartij—niemand,zelfszijnopvolger
Pieter De Crem niet, heeft daarop aange-
drongen.Niet inderegeringscoalitie—als sp.a
en Open Vld hem echt weg hadden gewild,
hadden ze niet de weltergewichten Karin
Temmerman of Luk Van Biesen in de ring ge-
stuurd. Zelfs niet in deoppositie—al zullen ze
bijN-VAniet lang rouwenomzijnvertrek.
Wie daar evenmin een traan om zal laten, is
Didier Reynders, bijgenaamd «de stoker», de
mandiena twaalf jaar opFinanciënmet frisse
tegenzin plaatsmaakte voor Vanackere. De
ironie wil dat Steven Vanackere veel liever op
Buitenlandse Zaken was gebleven, daar waar
nu Reynders zit. Alleen strookte dat niet met
wat het ACW voor hem en voor zichzelf in
gedachten had: een sociale portefeuille zoals
Gezondheid, Pensioenen of Werk. Maar ook
datheet typischtezijnvoorStevenVanackere:
loyaal tegenover de partij en de beweging,
maar niet ten koste van zijn eigen verzuch-
tingenenambities.
«Als het over zijn eigen positie gaat, bestaat er
geen grotere pragmaticus dan Steven», zegt
een partijgenoot met naam. En dus speelde
Vanackere bij de vorming van de regering
hard to get. Hij liet zich door CD&V en ACW
smeken om toch maar vicepremier en — bij
wijzevancompromis—ministervanFinanciën
te worden. Vanackere zelf schermde met
heimwee naar de heimat: het gouverneurs-
huis van West-Vlaanderen, daar waar hij
honderd dagen als puber had gewoond, tot
zijn vader-gouverneur plots overleed. «Zijn
onthechtingisschijn»,hoordejeindietijd.«Hij

koketteertmaarwatmetWest-
Vlaanderen.»

Ofdie
dreiging om

naar de rust van zijn
rootsterugtekerenwas
ingegeven door bere-
kening of door
Sehnsucht, is tot
vandaag onduide-
lijk. Vast staat dat
depolitieke streber
in Vanackere ook

een ommekant heeft
die neigt naar intro-

spectie, afstand, traagheid
en stilte. Die droef te moede

wordt van het geraas en het gedaas van de
Wetstraat en er dan dringend tussenuit
moet.

Fietsen
Om te gaan fietsen bijvoorbeeld, zoals enkele
jaren geleden: helemaal alleen langs de boor-
denvandeElbeendeMoldau.Opdevraagwat
hij dan deed, hele dagen lang, antwoordde
Vanackere: «Trappen. Lezen. Zwijgen. Vooral
veel zwijgen. Op den duur praatte ik niet eens
meer tegenmezelf.»Vorige zomer zathij diep.
«De vakantie komt voor Steven echt geen dag
te vroeg», zei een collega-minister. Het klonk
zorgelijk, onheilspellendzelfs.
Dathij eenburn-outhad, gonsdehet. Eenvod,
fysiek. Uitgewrongen, mentaal. «Ik benmoe»,
verduidelijktehijzelf,«maardaarombenikhét
nognietmoe.»Subtiel verwoordalweer,maar
zelfs intimi geloofden hem niet. Vanackere
straaldeweinigbezielinguit.Maarookdaaruit,
zei hij,moestenwevooral niet afleidendat hij
zijnjobbeuwas.Wantpassieassocieerthijniet
met politiek. «Geluk», liet hij onlangs nog
noteren, «is ietsvoorbuitendepolitiek.»Waar
hij het vindt, houdt hij voor zichzelf, maar
alleszinsniet indeWetstraat12.

Aanklamper
Waszijnontslagvoorspelbaar?Neen.Hoehard
de «onterechte beschuldigingen» ook bij hem
zijn aangekomen en hoe zacht zijn pit ook
wezen mag, de meeste CD&V’ers dachten dat
zijn bolster bestand zou zijn tegen een storm
als deze. «Jemag in de politiek je humeur niet
volgen. Je moet een beetje doorbijten», zei
Steven Vanackere in een interview. In een
recent gesprekginghij nogverder: «Dat iswat

je tjeven misschien kan verwijten: wij
zijn aanklampers. Opstaan en weg-

lopen,dat ligt onsniet zogoed.»
Maargisterenstondhijopenliep
hijweg.Bedrogenvoelthij zich,
door het ACW en door die dui-

vel van een Reynders. Verongelijkt
voelt hij zich, vaak verkeerd be-

grepen en fout geciteerd. Vanackere
maakte er geen geheim meer

van hoezeer hij ze haatte,
de waan van de dag en
de rellerigheid van de

kranten—de«bloedhonden»
waarover Yves Leterme het onlangs
noghad.
«Nieuws creëert nieuws», ver-
zuchtte Steven Vanackere recent.
«Het zou zo’n deugd doen als er eens

iemandheelhardopde rem
ging staan.» Niemand die
daar oren naar had. En dus

druktehijgisterenzelfmaarop
de rem.

OPGEBRAND
AFGEBRAND&

ONTSLAG VANACKERE PORTRET

JANJAMBON(N-VA)

N-VA heeft nooit het ontslag
gevraagd van Vanackere,
noch gesuggereerd dat
hij iets zou hebben gedaan
wat tot ontslag noopt

JOHANVANDELANOTTE(SP.A)

Ik vind het jammer, omdat ik denk
dat hij recht in zijn schoenen
staat. De kritiek en insinuaties
zijn hem te veel geworden

LAURETTEONKELINX(PS)

«Ik begrijp zijn gelatenheid»
In een bericht op haar Facebook-pagina
dankt vicepremier Laurette Onkelinx (PS)
haar collega Steven Vanackere uitvoerig
voor al het werk op Financiën «in een
moeilijke sociaaleconomische context». Ze
toont ook begrip voor zijn ontslag. «Het
politieke leven is zwaar op veel vlakken,
fysiek en psychologisch. Persoonlijk begrijp
ik de vermoeidheid en gelatenheid van
Steven Vanackere, na de niet-aflatende
aanvallen die op hem gericht waren. Al be-
treur ikzijnbeslissing,nuerzoveelmoeilijke
uitdagingenoponsafkomen.» (PGL)

ALEXANDERDECROO(OPENVLD)

«Bedankt»
Vanderegeringspartijendiedemeestekritiekophemhadden,
OpenVldenMR, kwamergeen reactie. AlleenAlexanderDe
Croo bedankte Vanackere «voor de goede samenwerking».
Dat magmet een korreltje zout genomen worden. De
Croowaserbijhetvorigebegrotingsconclaafnietoverte
sprekendatVanackereindemediadeindexinvraagstel-
de,maartegelijkgeensteunboodomhemaantepakken.

MEYREMALMACI(GROEN)

Dit ontslag moet het begin zijn
van transparantie in het volledige

Dexia-dossier, niet het eindpunt

AL MAANDEN
VAT VOL ERGERNIS
HetontslagvanVanackerekwam
onverwacht,maarhoefdetegelijkook
niethelemáálteverwonderen. Wiehem
opFacebookvolgt,kondevoorbije
maandenalmeermaalsvaststellen
hoezeerhijzichergerdeaandemanier
waarophetpolitiekespel tegenwoordig
gespeeldwordt. Eenbloemlezing:

16DECEMBER

‘If you don’t read the
newspaper, you are
uninformed. If you do read the
paper, you are misinformed’

27DECEMBER

Er wordt te veel gepraat,
en niet genoeg gezwegen.
Het mediacircus verdraagt het
niet meer dat politici zwijgen

5JANUARI

Wat een mens soms moe
maakt, is het beperkte
perspectief, de waan van
de dag. Ik zeg niet dat we
opnieuw naar ‘slow politics’
moeten, maar ik hunker wel
naar ‘slow analysis’

16FEBRUARI

Persoonlijk geluk is iets
voor buiten de politiek

3MAART

Redelijk tevreden van
het één-op-één-gesprek in
‘De Zevende Dag’. Al had ik
wel zin om daarna, tijdens het
debat met 4 parlementsleden,
terug naar de studio te lopen
en te zeggen: ‘Hela, collega,
wat u daar zegt, klopt gewoon
feitelijk niet!’

7woensdag6maart 2013
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