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 is geen 
  alibi om
 niets te 
 doen’
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interview ✽Steven Vanackere, een politicus die bidt 

Tekst: Anton de Wit
Beeld: Didier Frateur, ANP Foto

‘De beste politiek 
 is saaie politiek’
“De overlevingskunst van politici, om 
maar niet opgeslikt te worden door 
de walvis van de publieke opinie, is 
verbijsterend.” De Belgische politicus 
Steven Vanackere, een half jaar gele-
den gewipt als minister, reflecteert, 
goed en wel bekomen, op de zeven 
hoofdzonden van de politiek. 

 H
et is donderdag, de altijd 
drukke zittingsdag van het Bel-
gische parlement in het hartje 
van Brussel. Steven Vanackere 
beweegt zich door het dool-

hof van gangen van het statige ‘Huis der 
Parlementsleden’ als een vis in het water; 
opgewekt en ontspannen, links en rechts 
een praatje makend met collega’s. Het 
Kamerlid oogt als een man die alle tijd van 
de wereld heeft. 
Zijn bestaan is nu inderdaad beduidend 
rustiger, geeft hij ogenblikkelijk toe. Sinds 
hij in maart ontslag nam als minister en 
vicepremier, leeft en werkt Vanackere wat 
meer in de luwte. “Het werk als minister is 
veel hectischer. Ik was minister van Finan-
ciën, zeker in deze tijden van economische 
crisis de meest bevraagde minister. Het was 
storm op zee. Ik ontmoette dagelijks tien-
tallen mensen, maar het waren allemaal 
strak geplande, functionele afspraken. Dan 
had ik bijvoorbeeld precies 35 minuten 
voor een ontmoeting, en iedere ontmoeting 
had ook een duidelijk omschreven doel. 
De gewone, gratuite gesprekken die iedere 
mens nodig heeft, waren er amper bij. In 

het parlementaire werk dat ik nu doe heb ik 
veel meer ademruimte.”

“Je moet er in de politiek voor waken niet 
samen te vallen met je functie. Van tijd tot 
tijd moet je afstand kunnen nemen. Zeker, 
in een druk bestaan als minister is het soms 
moeilijk om tijd en ruimte te vinden voor 
die reflectie. Maar dat je niet de tijd hebt, 
betekent niet dat je niet de capaciteit hebt 
om van tijd tot tijd afstand te nemen. Je 
moet het ook willen, al is het maar enkele 
minuten tussen vergaderingen door.”
Hetzelfde geldt, zo zegt de katholieke Van-
ackere, voor gebed. “Naar eerlijkheid moet 
ik zeggen: ik heb de laatste zes maanden 
meer tijd gemaakt om te bidden dan de 
zes jaar daarvoor, in de tijd dat ik minister 
was. Toch denk ik niet dat ik er een andere 
dimensie aan toe heb gevoegd. De momen-
ten die ik tijdens die zes jaren wel vond 
om te bidden waren niet minder intens. 
Dus het lijkt me niet juist om te zeggen dat 
je geen tijd hebt voor het beschouwende 
omdat je het toevallig zo druk hebt. Dat 
is ook een makkelijk excuus voor mensen 
die niet graag geconfronteerd worden met 
zichzelf.”
De ruimte voor inkeer en beschouwing 
sinds zijn terugtreden in maart heeft Van-
ackere goed benut. Hij trok zich enige tijd 
terug in de benedictijnenabdij van Affligem 
om een boek te voltooien, waar hij al vijf 
jaar geleden aan begon, maar dat door zijn 
drukke ministeriële bestaan nooit af kwam. 
In dat boek, een even bedaard als erudiet 
essay, reflecteert hij op de samenleving en 
(vooral) politiek vanuit het denkraam van 
de christelijke hoofdzonden – hoogmoed, 

hebzucht, wellust, afgunst, gulzigheid, 
gramschap, luiheid. De titel: De eerste steen.

‘Wie zonder zonde is…’ U trad in maart te-
rug vanwege vermeende betrokkenheid bij 
een omstreden deal tussen de christelijke 
arbeidersbeweging en een overheidsbank. 
Is in dat licht de titel niet enigszins wraak-
zuchtig of hoogmoedig?
“Ik weet het, de titel kan de lezer op het 
verkeerde been zetten. Maar als je het boek 
leest zie je dat dat niet zo is. Ik zeg niet dat 
ik zelf zonder zonden ben. En ik heb ook 
geen rancuneus boek willen schrijven. Als 
ik de kritieken lees, denk ik dat ik daarin 
geslaagd ben. Men zegt: het is niet bitter, 
niet cynisch, relatief sereen.
Ik kan nog eens opnieuw met mijn hand 
op het hart bevestigen dat ik altijd naar 
onpartijdigheid heb gestreefd. Dat is een 
eenvoudige waarheid, die je onmogelijk 
kunt verifiëren, maar waarvan je wel kunt 
vaststellen dat die nooit gefalsifieerd is. Er 
is geen smoking gun. Er is alleen maar de 
vraag: kan dat wel? Dat iemand die zelf uit 
de christelijke arbeidersbeweging komt, 
eerlijk handelt wanneer het die organisatie 
betreft? Vandaar dat ik ook ergens in mijn 
boek schrijf: zoals de waard is vertrouwt hij 
zijn gasten. Dat is één venijnige opmerking 
die ik mij permitteer. Als jullie allemaal 
denken dat het onmogelijk is dat iemand 
eerlijk en onkreukbaar zijn plicht vervult, is 
dat misschien omdat jullie je niet kunnen 
voorstellen dat jullie dat zelf zouden doen.”

Toch:u houdt uzelf buiten schot. U schrijft 
over zonden van politici, maar nauwelijks 
over uw eigen zonden. Waar u dat wel 
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doet zijn het relatief onschuldige zwakhe-
den als nieuwsverslaving. Hebt u uzelf niet 
wat te veel gespaard?
“Dat laatste weet ik niet. Maar uw analyse 
is heel juist. In normale omstandigheden 
had je in een boek als deze wel wat meer 
ontboezemingen mogen verwachten. Maar 
ik had een beslissing genomen om vooral 
over mijn geloof te spreken. En dat, met 
permissie, is toch niet jezelf buiten schot 
houden. Nu ben ik sowieso wel iemand 
die zijn jardin privé enigszins afgeschermd 
houdt. Ik beklaag alle politici die menen 
dat hun carrière alleen maar stand houdt 
wanneer ze met enige regelmaat over hun 
kinderen of hun huwelijksperikelen praten. 
Ik zou ervoor pleiten dat je juist als publiek 
figuur niet iedereen toelaat in een ruimte 
waarin je normaal alleen je vrienden en je 
gezin in toelaat. Door in dat boek te getui-
gen van mijn geloof, vind ik dat ik al een 
echte toegift doe. Ik word er niet voor met 
pek en veren besmeurd, maar ik weet dat 
het mij als politicus afsnijdt van een deel 
van het publiek. 
Maar u heeft gelijk dat ik niet ga zeggen: 
hoe staat het nu eigenlijk met mijn gulzig-
heid? Hoe graag zie ik geld, hoe streelt het 
mijn ego als ik op de voorpagina sta? Ik 
schrijf dat allemaal niet. Omdat het geen 
boek is waarin ik vooral over mijzelf wil 
spreken.
Het is geen biecht. Had ik er wel meer een 
biecht van had gemaakt, dan vrees ik dat 
het maatschappelijk relevante gedeelte 
erdoor in de verdrukking was gekomen. 
Dan hadden de journalisten zich alleen 
daar op gericht: ‘Vanackere erkent dat hij 
wel eens…’. Ik zou met dit boek bij wijze 
van spreken een negentienjarige willen 
bereiken, die nog aarzelt of een politieke 
carrière iets voor hem of haar is. Die heeft 
er niets aan om te weten hoe het gesteld 
is met mijn alcoholconsumptie of machts-
honger. Die wil weten welke mechanismen 
er aan het werk zijn in het politieke bedrijf. 
Daar inzicht in bieden zorgt ervoor dat 
mensen minder schamper naar de politiek 
kijken. Want ondanks mijn kritiek, blijf ik 
geloven dat goede, betekenisvolle politiek 
mogelijk is.”

Waarom koos u voor het oude christelijke 
denkkader van de zeven hoofdzonden om 
dat duidelijk te maken?

“Het idee dat de grote verhalen van het 
christendom hebben afgedaan, deel ik 
niet. Zou het kunnen dat de oude ver-
halen nieuwe woorden nodig hebben? 
We zijn veel begrippen als ‘zonde’ wat 
verkeerd gaan interpreteren, moeten die 
wellicht afstoffen, links en rechts een 
nieuwe formulering uitvinden. Maar als 
je die oude denkkaders serieus neemt zit 
je dicht bij wat de mens vandaag de dag 
nodig heeft.
Ik was wel bang dat mensen zouden 
denken dat ik een zwaar en zwartgallig 
soort katholicisme aanhang. Maar ik krijg 
die reactie helemaal niet. Ik denk dat de 
populaire cultuur ook wel meehelpt. In 
films, tijdschriften en reclames komen de 
zeven hoofdzonden ook nogal eens langs. 
Zonden zijn blijkbaar spannend, worden 
geërotiseerd. Daar kon ik bij aansluiten, 
en er tegelijkertijd wat tegenwicht aan 
bieden.
Neem nu de woede. Dat is een zonde die 
steeds positiever wordt geduid. Vanuit 
woede vertrekt toch veel goeds, zegt men 
dan, het is vaak de motor van maatschap-
pelijke verandering. Dat kan zo zijn, 
maar zijn we soms niet verontwaardigd 
over dingen die onze verontwaardiging 
nauwelijks verdienen? Over de trein die 
te laat is of de bouwvergunning die je niet 
hebt gekregen, bijvoorbeeld? Je moet je 
verontwaardigen over dat er nog geen 
vrede is in het Midden-Oosten. Of dat er 
mensen verkleumen op straat, zonder 
papieren of onderdak. Dat zijn de dingen 
waar je boos over mag zijn. Dus begin niet 
over onrecht aangedaan aan jezelf te spre-
ken, het gaat om onrecht aangedaan aan 
een ander. Bovendien vraagt oprechte 
verontwaardiging ook om engagement. 
Het volstaat niet om boos te zijn, je moet 
iets doen. Heel veel mensen nemen hun 
boosheid als alibi om niets te doen. Ik ben 
al boos, da’s al goed genoeg.”

Uit uw verklaring bij uw aftreden sprak 
toch ook de nodige boosheid over onrecht 
dat u is aangedaan.
“Jazeker. Maar ik heb dat ook vrij snel 
kunnen relativeren. Ik zei tegen mezelf: 
kijk eens naar je situatie, wat had je ver-
wacht? Je bent als vertegenwoordiger van 
een christelijke arbeidersbeweging gecast 
in een rol van minister van Financiën, die 

‘Goede beteke-
nisvolle politiek 
is wél mogelijk’
 

❞
Paspoort

Steven Vanackere (Wevelgem, België, 
1964) komt uit een politiek nest. Zijn vader 
was volksvertegenwoordiger, senator en 
later gouverneur van West-Vlaanderen. 

. Studeerde rechten, economie en politi-
cologie aan de KU Leuven. 
 . Begon eind jaren ’80 zijn politieke 
loopbaan als adviseur van CVP-voorzitter 
Herman Van Rompuy. In de jaren ’90 kabi-
netschef van minister Jos Chabert.

. Was van 2007 tot 2008 Vlaams minister 
van Welzijn, Gezin en Gezondheid. Daarna 
minister en vicepremier in achtereenvol-
gende nationale (federale) regeringen: mi-
nister van Ambtenarenzaken, Overheids-
bedrijven en Institutionele Hervormingen 
in de regering-Van Rompuy, minister van 
Buitenlandse Zaken en van Institutionele 
Hervormingen in de regering-Leterme II, en 
van 2011 tot 2013 minister van Financiën 
in de regering-Di Rupo.

. Kwam begin dit jaar onder vuur te liggen 
nadat de koepel van christelijke werkne-
mersorganisaties ACW, waar hij lid van is, 
een omstreden overeenkomst sloot met 
Belfius, een bank in handen van de over-
heid. Houdt vol niet bij de deal betrokken 
te zijn geweest maar trad op 5 maart 2013 
af vanwege de aanhoudende kritiek en 
verdachtmakingen.

. Sindsdien federaal Kamerlid van de 
christendemocratische partij CD&V. 

Steven Vanackere is getrouwd en woont in 
Brussel.
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minstens in theorie diezelfde beweging een 
duwtje in de rug kan geven. Ik wil erken-
nen: er zijn betere castings denkbaar. Als 
je daar op die manier over kunt denken 
kun je ook de persoonlijke gekwetstheid 
overstijgen. 
Dat werd geïnsinueerd dat ik niet eerlijk 
was en niet voor het algemeen belang 
werkte, kwetste mij het meest. En het zat 
me dwars dat er een hoop onzin werd ver-
teld. Er werden dingen van mij gevraagd 
waar ik niet eens de bevoegdheid had om 
er iets aan te doen. Maar als ik dat zei, 
keek vriend en vijand me meewarig aan 
en zei: ‘Je hebt het niet goed begrepen. De 
buik van de mensen verlangt dat je er iets 
aan doet.’ Dan had ik dikwijls het gevoel: 
waar zijn de professoren, de intellectuelen, 
de opinieleiders die zeggen: ik stem niet 
op de Vlaamse christendemocraten, die 
Vanackere mag ik niet eens, maar wat hij 
daar zegt over de rol van de minister en het 
parlement, dat klopt gewoon. 
Er bestaat steeds meer de neiging om de 
som van alle verwachtingen die we heb-
ben in een bepaalde situatie te focussen 
op één persoon, en te vinden dat die alles 
even moet gaan oplossen. De politicus die 
doet alsof hij dat daadwerkelijk kan, wint 
de gunst van het volk. Toen er eens een ver-
dachte tegen de publieke opinie in op vrije 
voeten kwam, riep premier Verhofstadt 
meteen dat hij er hoogst persoonlijk voor 
zou zorgen dat die persoon dezelfde dag 
nog opnieuw aangehouden zou worden. 
Iedereen die nog maar iets weet van de 
beginselen van de rechtsstaat wist dat hij 
onzin praatte. Maar het politieke succes 
ervan was verzekerd. De overlevingskunst 
van politici, om maar niet opgeslokt te wor-
den door de walvis van de publieke opinie, 
de pirouettes die men dan maakt – het is 
verbijsterend. Er is geen mens die dan zegt: 
ho eens, dat kun je niet maken. Dat is heel 
zorgelijk.”

U pleit voor slow politics. Voor saaie poli-
tiek zelfs. Vindt u uzelf een saai mens?
Lachend: “Eigenlijk niet. Ik geloof dat je 
met mij best een gezellige avond kunt door-
brengen, zonder verveeld te raken. Maar ik 
denk wel: denk eens goed na over wat poli-
tiek precies zou moeten doen. Niet-saaie 
politiek is conflictueus, dramatisch, en 
potentieel gevaarlijk. Niet bepaald dingen 
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die ik een samenleving toewens. Een saaie 
politiek kan ook betekenen: alles loopt op 
rolletjes, zodat de echt interessante dingen 
kunnen gebeuren in de samenleving zelf. 
De politiek hoort daar dienstbaar aan te 
zijn. Dus wat dat betreft zou ik zeggen: hoe 
saaier hoe beter.
Daar komt bij dat ik het belangrijk vind om 
verschillende zijden van een probleem te 
zien en te wegen. Om mensen uit te leggen 
dat de wereld niet simpel is. Ik vind dat zelf 
niet saai, maar het vergt wel volgehouden 
aandacht. Je krijgt niet ieder complex 
maatschappelijk probleem samengevat 
in een quote van 140 tekens. Als je een 
politicus wenst te zien als een advocaat of 
aanklager die wordt betaald om één kant 
van de zaak te verdedigen, dan zeg ik: ja 
maar wacht even, waar is dan de rechter 
of de jury om de verschillende zijden te 
bezien en tot een weloverwogen oordeel te 
komen?”

U schrijft dat je moeder uw besluit om 
politicus te worden betreurde. Uw vader 
was immers ook politicus, en min of meer 
opgebrand geraakt en jong gestorven. Is dit 
boek ook een antwoord aan haar?
Vanackere valt even stil. “Ik ben ontroerd 
dat u dat zegt. Ik denk dat het waar is. Mijn 
moeder is gestorven in 2004. Ze heeft mij 
nog net verkozen zien worden. Hoe zou zij 

denken over wat er daarna allemaal ge-
beurd is? Als ze mijn boek gelezen zou heb-
ben zag ze in ieder geval dat ik nergens zeg: 
had ik het maar nooit gedaan. Wat me ook 
overkomen is, het is niet zinloos geweest. 
Degenen die het dichtst bij mij stonden op 
het ogenblik van mijn ontslag in maart, 
die het dichtst in de plaats komen van mijn 
moeder, die hadden een dubbel gevoel. 
Een verdriet over wat zij als mijn opdracht 
zagen, maar ook een opluchting voor mij 
persoonlijk. Ikzelf was ook opgelucht, ja. 
Ik denk dat het een wijze levenskeuze is 
geweest. Ik heb op de dag van mijn ontslag 
heel bewust tegen mezelf gezegd: dit is een 
keuze die je rationeel hebt gemaakt, die je 
zélf hebt gemaakt, dus je moet niet probe-
ren een ander de schuld ervan te geven. En 
je gaat ook geen ruimte laten aan bitterheid 
in je hart. Je gaat niet treuren over wat je 
niet meer hebt, maar gaat op zoek naar wat 
je nu krijgt. Dat is bijna letterlijk een toe-
spraakje dat ik aan mezelf heb gegeven. Ik 
ben blij dat ik mezelf zo heb toegesproken. 
Het heeft me een boek opgeleverd. En het 
heeft me gelukkiger gemaakt dan als ik in 
een hoekje had zitten kniezen.” .
Steven Vanackere: De eerste steen. 
Zeven hoofdzonden in politiek en 
samenleving, Uitgeverij Vrijdag, 
222 blz., € 19,95.
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Steven Vanac-
kere: “Wat me 
ook is overkomen, 
het is niet zinloos 
geweest.”

534501.indd   5 25-11-2013   11:59:30


