
	  

JAN SEGERS

«Onvoorspelbaar als de wind»,
knikt Pieter De Crem (50). Hij
staat er zelf van te kijken, van de
steile vlucht die zijn carrière
neemt. Na de verkiezingen van
2010 leekhij bij CD&Vdemanop
overschot, maar De Cremmocht
alsnogdoorgaanopDefensie. En
zie,nuvolgthijStevenVanackere
op als vicepremier. En zit het
volgend jaareenbeetjemee,dan
wordt hij, deman uit Aalter over
wie wel eens meewarig werd
gedaan, secretaris-generaal van
deNAVO,WillyClaes achterna.
«Ikhebdezepromotienietnage-
streefd», zegt De Cremons,maar
onlogisch is ze niet, vindt hij. «Ik
hadmijnstaatvandienstalsvak-
minister.Niemandinderegering
zit langer op zijn departement
danikopDefensie.» Indievijf jaar
heeft hij het leger slanker en
combattiever gemaakt. Nu is hij
klaarvoordestrijd, schouderaan
schoudermetElioDiRupo.

Hoe mogen we uw relatie
met de premier omschrijven?
Hartelijk?
«Respectvol.»

Di Rupo klaagdewel eens over
het geringe enthousiasme
waarmee Vanackere het
regeringsbeleid verdedigde.
Gaat u wat meer jubel in
uwstemleggen?
«Ik zal het regeringsbeleid
solidair verdedigen, zoals men
dat al jaren van mij gewend is.
Kan het beter? Wellicht. Maar
hebben we dingen gepresteerd
om trots op te zijn? Zekerweten.
Onsbegrotingsbeleidiseenvoor-
beeld in Europa. Het budget op
orde houden, het sociaal overleg
rechttrekken en de staatsher-
vorming afronden, dat worden
de volgende 14 maanden mijn
prioriteiten. Als vicepremier zal
ik het gezicht en de stem van
CD&V in de regering zijn, mega-
foon en doorgeefluik van onze
partijbelangen.»

Geef toe dat hetmerkwaardig
is:u,rechtserakker,moetstraks
ook de belangen van het ACW
behartigen. Sceptici zeggen nu
al: met zo’n advocaat hebben
wegeenaanklagermeernodig.
«Maakugeen zorgen, zeg ik dan.
Ikbehoortotgeenenkelevleugel
vandepartij. Ikbeneenovertuig-
de christendemocraat.Maarwie
kijktnaarmijnwerkopDefensie,
weet ik dat niet ideologisch
tewerk ga. Men verkijkt zich
blijkbaaropmijnmethode. Jekan
Defensie niet grondig en geruis-
loos hervormen, zoals ik heb
gedaan,als jebuitendespotlights
niet voortdurend overleg pleegt.
Ik draag een etiket dat op zijn
minstonvolledigis. Ikbenruimer
danmijn imago.»

Als vakminister op Defensie
mocht u alleen maar over het
leger spreken. Blij dat u als
vicepremier weer over alles
uw flamboyante mening mag
geven, zoals in uw tijd als
oppositieleider?
«Deze regering is een zespotig
wezen. Om dat goed te laten

lopen, moet iedereen loyaal zijn
inwoordendaad.Maar iedereen
weet dat ik een man van uit-
gesproken meningen ben. Ik ga
nu niet plots kleurloos worden.
Watikzeg,zal feloranjekleuren.»

U wordt eerste vicepremier.
Streelt het uw ijdelheid datwe
voortaan over de regering-Di
Rupo-DeCremspreken?
«Eerste, tweede of vijfde vice-
premier: vindt u dat het in het
licht van de eeuwigheid iets
voorstelt? Houhetmaargewoon
opde regering-DiRupo.»

Toen Vincent Van Quicken-
borne vicepremier werd, vond
hij Q of Quick plots te jolig

klinkenvoorzijnnieuwestatus.
Wilt u op uw beurt af van het
koosnaampjeCrembo?
«Neen. Ik zouhet raar vindendat
men die naam opbergt omdat ik
naast minister van Defensie nu
ook vicepremier ben. Ga gerust
uwgang, inwoordenbeeld.»

U zal zeggen dat u het ontslag
van Steven Vanackere niet
gewild heeft, maar heeft u
intussenal het glas gehevenop
uwpromotie?
«Neen, echt nog geen tijd gehad.
Toenikgisteravondvoorheteerst
thuis kwam als vicepremier,
hadden mijn echtgenote en ik
dringenderdingentebespreken:
onzedroogkast is kapot.»

2 donderdag7maart2013

De regering Di Rupo-De Crem. Hij bekt lekker,
die nieuwe tandem,maar al wie naar links neigt
— het ACWop kop — houdt zijn hart vast nu
de rechtse CD&V-minister van Defensie is
gepromoveerd tot vicepremier. «Dat hoeft
niet», sust Pieter De Crem. «Niemandmoet
zich zorgen overmij maken. Ik benmeer dan
mijn imago.»Wat niet wil zeggen dat hij het
afzweert, dat imago. «Natuurlijkmag umij
Crembo blijven noemen. Met genoegen.»

«Maak u over Crembo geen zorgen»

VICEPREMIER DE CREM STELT LINKERFLANK VAN REGERING GERUST

Vande Lanotte verdedigt ‘ACW-advocaat’ Geens

VicepremierJohanVandeLanotte(sp.a)wilnietdatkersversminister
vanFinanciënKoenGeens (CD&V)wordtafgerekendopzijn recente
verleden als advocaat van het ACW. «Een advocaat verdedigt
klanten», zeiVandeLanotteop ‘Radio1’. «ZeggendatGeenszichniet
onafhankelijk kanopstellen, is niet fair. Van iedere advocaat die inde
regeringstapt,kanjezeggendathijwelietsof iemandheeftverdedigd.
Dankangeenenkeleadvocaatnogminister van Justitieworden.»

Kamer vraagt inzage in contracten tussen ACW en Belfius

Thyssen in

de bres voor

politiek talent

Vanackere
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Thyssen, die zelf aftrad als
CD&V-voorzitster na de
nederlaag van juni 2010,
voelt zich persoonlijk ge-
raakt door het ontslag van
Vanackere. «Ik leefmethem
mee, want deze beslissing
zalzwaargevallenzijn. ‘Ver-
antwoordelijkheid’waszijn
tweedenaamendaar leefde
hij alspoliticusnaar.»
Thyssenheeftbedenkingen
bij het zoveelste ontslag in
de rij. «We evolueren naar
een politiek van steeds
sneller en jonger doorbre-
ken, om steeds sneller en
jonger op te branden. De
politiek wordt een arena
waarin de held ofwel klap-
pen uitdeelt ofwel incas-
seert om finaal tegen de
vlakte te gaan.» In een
opiniebijdrage in de krant
‘De Standaard’ citeert ze
Yves Leterme, Frank Van-
denbroucke, Steve Stevaert,
Caroline Gennez als voor-
beelden, «stuk voor stuk
getalenteerdepolitici».

Te kwistig
Op een ogenblik dat we
talentenmoeten koesteren,
wordt er in de politiek
steeds kwistiger mee om-
gesprongen, vindt Thyssen.
«Webeseffen teweinigwat
dat doet met de politiek en
hetvertrouwenvanmensen
in de democratie.» De poli-
tica hoopt dat journalisten,
politici en kiezers er hun
buik van vol zullen krijgen
en voor een andere aanpak
kiezen. (LVDK)

De Kamer vraagt inzage in de contracten
tussen Belfius en het ACW. De commissie
Financiën heeft daarvoor het licht op groen
gezet. Belfius enACWmoetendaar nogmee
instemmen, maar dat lijkt geen probleem.
Een parlementaire onderzoekscommissie
komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De con-

tracten tussen ACW en Belfius stonden
centraal in het vertrek van minister van
FinanciënStevenVanackere.Zemaakteneen
eindaandeomstredenwinstbewijzen,maar
onduidelijkheid over de precieze rentevoet
en de commerciële afspraken zorgden voor
speculaties over mogelijk te gunstige voor-

waarden. Inzage in het contract moet daar
alsnog een eind aanmaken. Op voorstel van
CD&V-Kamerlid Carl Devlies stuurt de
commissie Financiën nu een brief naar
Belfius en het ACW,met de vraag om onder
strikte vertrouwelijkheid de contracten te
laten inkijken.

Deofficiële en gemoedelijkemachtsoverdracht tussenVanackere enDeCremvond gisteren

plaats. «Ik heb deze promotie niet nagestreefd», zegt de nieuwevicepremier. Foto Belga

D&Vheeft demanschappenherschikt. Ogen-
schijnlijk heeft ze slimmekeuzesgemaaktmet
deervaring van Pieter DeCrem—sinds lang

zonder één incident—endeonbesprokenheid van
eenexpert alsKoen Geens.Maar eengarantie voor
succes, over een jaar, is dat nogniet. Departij komt
gehavenduit deACW-episodeenzal zichmoeten
optrekkenaanhaar boegbeeldKris Peeters als ze in
2014niet onderuitwil gaan.
Peeterswerpt zich op. Niet langer als debond-
genoot vanBart DeWever,maar als zijn uitdager.

Deminister-president heeft gewonnenaanzelf-
vertrouwen. De ruzies in zijn regering zijn achter
de rugenhij zal kunnenpronkenmet eenbegroting
oporde.Meer zelfs: de laatste tijd staatPeeters in
het parlement opeenzamehoogte in dedebatten,
die hij domineert als nooit tevoren.Hij is dehoop
vandepartij in harde tijden.
In de federale regering is hetwat anders. Daar zijn
tussenCD&VenOpen Vld—die ‘bloedhond’Van
Biesenop Vanackere liet jagen—wondengeslagen.
Die boemerangkomtnogwel terug. Het voorspelt

geenpadover rozenvoorElio DiRupo.
Devraag is of professor Geensdenegatieve
beeldvorming snel zal kunnenkeren. Zijn voor-
gangers als technocratenop financiële departe-
menten zijn jammerlijkmislukt. Robert Vandeputte,
ex-gouverneur vandeNationaleBankenminister
vanFinanciënonderMark Eyskens, tijdensde
slechtste regering aller tijden. EnMiekeOffeciers,
amper een jaar opbegrotingonderDehaene I,
een totalemislukking als politica.
Het eerste interviewvanKoen Geens, ’s avonds in

‘Terzake’, weesopgevoel voor humor,maar toonde
ookeengebrek aanvertrouwdheidmetdeveel-
eisendemedia. Enprecies daar laghet probleembij
Vanackere: bij de communicatie. Geensheeft een
zakelijk profiel — hij is financieel expert eneen
gedegen jurist —maarweet nietwaar de toppers de
bananenschillen leggen. Daar heeft eenprof en
cabinetardgeenervaringmee. Eneenbegroting in
een zespartijenkabinet is schakenopzesborden
tegelijkmet zes (slechte) karakters rondde tafel.

SUCCES KOMT NIET OP BESTELLING
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IK DRAAG
EEN ETIKET DAT
OP ZIJN MINST
ONVOLLEDIG IS.
IK BEN RUIMER
DAN MIJN IMAGO
Pieter De Crem

EERSTE
WERKDAG IN
WETSTRAAT 12
Voor Koen Geens was
het gisteren zijn eerste
werkdag als minister van
Financiën. Hij werd na zijn
aankomst door zijn voor-
ganger Steven Vanackere
wegwijs gemaakt in de
statige gebouwen van de
Wetstraat 12 en kreeg
symbolischenkeledossiers
overhandigd. Foto Belga

ELKE VAN HUFFEL
EN VALERIE HARDIE

Tia Hellebaut hangt op haar 35ste de
spikes aan de haak en stopt met hoog-
springen. Geen verrassend nieuws na
haar tegenvallend EK inGöteborg,waar
zezondagachtsteenduslaatsteeindigde
in de finale. Wél verrassend is de
beweegreden van de olympisch
kampioene van Peking. Fysiek is alles
volgensHellebautnoghelemaal inorde,
maaratletiekophetallerhoogsteniveau
combineren met het moederschap
weegtmentaal tezwaar.«Decombinatie
topsportenmamazijnheefthaarsporen
achtergelaten», vertelde demoeder van
Lotte (3,5) en Saartje (2) gisteren op

de persconferentie
waarop ze haar
afscheid van de
atletiek aan-
kondigde.

«Een topsportvrouw is geen topsport-
man. Zo’n man heeft meestal nog een
vrouw achter zich die alles voor hem
regelt. Maar ik ben een topsportmama
en ikvreesdat iknogalperfectionistisch
van nature ben en alles goed wil doen.
Het is niet meer leuk om thuis stress te
hebben omdat ik moe ben, om twaalf
uur ’savondsnogmetdestrijkbezigben
of omdat de kinderen niet goed slapen.
Ik zou alles kunnen uitbesteden, maar
dat doe ik niet graag. Ikwil er voormijn
kinderenzijn, ikwilmijnhuishouden in
orde hebben... Ik wil een supermama
zijn,eensupervrouwénsuperatlete.Die
veer is gebroken.»

Harde werker
De hoogspringster werd op de pers-
conferentiegeflankeerddoorhaarcoach
en echtgenootWimVandeven en bena-
drukt dat zehemallerminstmet de vin-
gerwijst. «Het is geenverwijtnaarWim,

het is nu eenmaal zo dat ik een hard-
werkende man in huis heb. Veel zaken
kwamen op mijn schouders terecht,
maardatwist ikopvoorhand. Ikwistook
dat ikdatgeenjarenkonvolhouden.Dat
is zondag in Göteborg gebleken.» Van-
deven begeleidt naast zijn vrouw ook
toppersalstienkamperHansVanAlphen
en hordeloopster Eline Berings én heeft
ook nog een praktijk als kinesist. Hij

heeft alle begrip voor de beslissing van
zijnvrouw. «Ikmerkteal langerdatzeop
de toppen van haar tenen liep. Ik vroeg
meal af hoe zehet bleef volhouden.Het
heeftenormveel inspanningenvanhaar
gevergd.»

Nanny
Goede vriendin Kim Gevaert heeft
respectvoordebeslissingvanTia.«Ikheb
altijdopgekekennaarhoeTiaalles tot in
de puntjes organiseerde en tijd maakte
voor de kinderen. Tia is altijd een heel
betrokken mama geweest. Hoedje af
voor hoe ze dat allemaal wist te bol-
werken en intussen ook nog sportieve
prestaties op wereldniveau bleef neer-
zetten. Overdag mocht er dan nog een
nanny voor Lotte en Saar zorgen,
’s avonds en ’s nachts nam Tia het altijd
over — ook al had ze dan misschien het
meest nood aan rust om te recupereren
vandetrainingen.Maarals jekind inhet
holst vandenachthuilt,wil jehet troos-
ten. Jeblijft indeeersteplaatsmama.»

Kansen gunnen
In het topsportcircuit cijferen weinig
mannenzichzelfwegom‘hun’atleteook
praktisch te ondersteunen, bevestigt

Gevaert. «Omgekeerd zie je hetwel. Dat
rollenpatroon blijft ook in de topsport
doorwerken. Het is nochtans al zwaar
genoeg om mee te draaien in het top-
sportcircuit, laat staan daar nog de zorg
voorkinderenbij tenemen. Ikkeneigen-
lijk alleen maar het voorbeeld van Kim
Clijsters, voor wie echtgenoot Brian
Lyncheenstapopzijheeftgezetomhaar
allekansen tegunnen inhet toptennis.»
Hellebauts manager Bob Verbeeck ziet
tweegroteverschillentussenClijstersen
Tia. «Kimlaatmakkelijker los. Tia zoude
kinderen ook meer uit handen kunnen
geven,maar dat doet ze niet. Als ik haar
hieropkantoorzie,heeft zemeestalwel
éénvanhaartweedochtersbij.Brianwas
ook heel duidelijk toen Kim herbegon:
hij stopte met zijn carrière. Zij kunnen
zich dat veroorloven. Terwijl Wim wel
nog zijn praktijk als kinesist heeft: er
moetbroodopdeplankkomen,hé.»
Voor atletiekliefhebbers is het afscheid
danwel een bittere pil, ten huize Helle-
baut is er alvast één lachend gezichtje.
«Lottewasmeerdanblij», zegtHellebaut.
«‘Ik vind dat heel fijn, mama, want dan
ben je meer thuis en moet je niet meer
wegmet het vliegtuig om te gaan hoog-
springen.’»
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TIA STOPT OMDAT COMBINATIE MET MOEDERSCHAP TE ZWAAR WEEGT

«IK KAN NIET ALLES ZIJN.

Geen tegensputterend lichaam, maar de uitputtende combinatie met het moederschap
doet de atletiekcarrière van Tia Hellebaut de das om. «Een topsportman heeft meestal
nog een vrouw achter zich die alles voor hem regelt. Inmijn huishouden kwam veel opmijn
schouders terecht», verklaart de mama van Lotte en Saartje. En dat is geen sneer naar
haar hardwerkende echtgenoot en coachWimVandeven, zegt Tia.

Supermama,

supervrouw &

superatlete»

Een topsportman

heeft meestal nog

een vrouw achter

zich die alles voor

hem regelt

Ik vroeg me al

af hoe ze het

maar bleef

volhouden

Een sterke man achter een sterke vrouw,
het kan—ook in de topsport. Brian Lynch
kondigde in 2009 zijn afscheid van het
basketbal aan omdat hij zijn echtgenote
volopwilde steunen in haar comeback
ophet tennisveld. «Voormijwasdat
een zeer eenvoudige beslissing»,
zegtdemanvanKimClijsters.«Ik
hebgenotenvanelkeminuutals
‘huisman’.Hetwaseenplezier
omdezorgvoor Jadaopmijn
schouders te nemen. Ik heb

gedaanwathetbestewasvoormijngezin.
MijnjobalsechtgenootbestaaterinKimte
steunen op alle vlakken. Ik ken niet veel
anderemannenindetopsportdiehetzelfde
doenvoorhunechtgenote,maardepositie
vanKimindetenniswereldwasnueenmaal
bijzonder uniek, wat vergelijken moeilijk
maakt. Overigens heeft Kimmij ook twee
jaaroveralgevolgd,nadatzevoordeeerste
keerafscheidhadgenomenvanhettennis.
Voor ons was dat de normaalste zaak ter
wereld.» (EVH)

UITZONDERING OP DE REGEL

Olympisch kampioeneTiaHellebaut (35)maakte haar afscheid gisteren bekend, geflankeerd door haarman/coach/kinesistWimVandeven (47). Foto Belga

LOTTE WAS MEER DAN
BLIJ: ‘IK VIND DAT
HEEL FIJN, MAMA,
WANT DAN BEN JE
MEER THUIS EN MOET
JE NIET MEER WEG
MET HET VLIEGTUIG’
Tia Hellebaut OpdeFlanders Indoor inGent van 10 februari: in trainingpak en

op de piste,maar als enige atletemet twee kleuters op de arm. PN

Brian Lynch, sterke man achter Kim Clijsters

Langs de court:
BrianmetJada. PN


