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Het huis waar ze met haar
ouders woont, is in volle
verbouwing. Daar afspreken
is moeilijk. ‘Het is een bouw
werf, mijn moeder zou zich
druk maken’, zegt Elke
Sleurs. Van einde
jaarssfeer is ook niet
veel sprake op de
werf. Of we bij zus In
ge willen komen, die
volgens de staatssecre
traris een gezellig huis
heeft in Deurle en al
tijd een prachtige
kerstboom zet? Inge
vindt het best. De
kerstlichtjes branden,
de koffie en boterkoe
ken staan klaar. ‘Ik doe dat
graag voor Elke’, zegt ze. En
de staatssecretaris vult aan:
‘We komen uit een warm
nest, zes kinderen, waar en
gagement en zorg voor el
kaar hoog in het vaandel
stonden.’

Vandaar ook dat uw
ouders bij u wonen?

‘Ik heb het ouderlijk huis
gekocht en we zijn er samen
blijven wonen. Ze stellen het
goed, ze zijn nog zeer actief,
maar af en toe is wat hulp
nodig. En ik heb geen ge
zin. Ik zou anders een huis
moeten kopen, terwijl dit
huis vrij groot is.’

‘Nu doe ik verbouwingen
die ze zelf niet zouden
doen. Dat verhoogt het com
fort voor iedereen. En het is
gezellig.’

Zijn ze trots op u?
(lacht) ‘Ja. Maar ook rea

listisch. Handje op het hoofd
leggen en kijken wie eronder
staat: dat hebben we meege
kregen.’

Had u uw regeringspost
verwacht?

‘Het was nooit in mij opge
komen. Het doel was: de ver
kiezingen winnen en aan het
beleid deelnemen. Dan be
land je aan de onderhande
lingstafel, en intussen zit ik
waar ik zit. Ik kan niet zeg
gen dat 2014 voorbij gekab
beld is.’

U haalde 26.000 voor
keurstemmen. Hoe heeft u
mensen overtuigd?

‘Door eerlijk te zijn. Het
land heeft het moeilijk, er
zijn moeilijke hervormingen
nodig. Als mensen vragen Ga
je mij iets afpakken?, duide
lijk maken dat dat niet zo is,
maar dat in moeilijke tijden
iedereen zijn steentje moet
bijdragen. Ik heb de mensen
niets voorgehouden.’

Wanneer bent u rekening
beginnen te houden met
een ministerpost?

‘Nooit. Kranten begonnen
het te schrijven. Maar er
werden nog wel meer namen
genoemd.’

Heeft u getwijfeld toen het
telefoontje kwam?

‘Daar was geen tijd voor.’

Wat heeft u ja doen zeg
gen?

‘Dat ik dat vertrouwen
kreeg. En dat ik het regeer
akkoord waarover ik mee on
derhandeld had, zou kunnen
uitvoeren.’

Was u blij?
‘Natuurlijk. Maar ik geloof

de het eerst niet. Het regeer
akkoord was rond en toen
belandde ik op een roetsj
baan.’

Bij de regeringsvorming
wordt gestreefd naar
evenwichten. Heeft het
feit dat u een vrouw bent,
een rol gespeeld?

‘Ik weet het niet. Mis
schien. Die evenwichten zijn
wel belangrijk. Maar als ik
andere expertises had gehad,
was ik het misschien niet ge
worden. Ik denk vooral: ik
ben blij met mijn positie, nu
wil ik er iets van maken.’

Heeft u nu het gevoel dat
u moet bewijzen dat u de
juiste keuze was?

‘Niet omdat ik vrouw ben.
Wel omdat ik dat vertrou
wen heb gekregen. Maar dat
had ik ook als arts (Sleurs is
gynaecologe, gespecialiseerd
in prenatale diagnostiek,
nvdr.) en kaderlid in het zie
kenhuis.’

Wat is na twee maanden
de eerste balans?

‘Het waren intense maan
den. Je wil een beleid begin
nen te voeren, maar je hebt
geen medewerkers, geen ge
bouw. Ik heb twee weken
tussen het partijsecretariaat
en het bureau van de fractie

secretaris gependeld. Als ik
terugkijk, denk ik: hoe heb ik
dat in godsnaam overleefd?
Nu de beleidsnota’s zijn
voorgesteld, kunnen we ein
delijk van start gaan. Bin
nenkort trek ik met mijn ka
binet naar de Voerstreek om
de jaarplanning op te stel
len. Dat is nodig. Ik wil me
niet verliezen in de waan
van de dag die de politiek
soms is.’

Velen liggen op vinken
slag om elke stap kritisch
te bekijken. Bent u daar
tegen bestand?

‘Zolang het mij persoonlijk
treft wel. Als het medewer
kers treft, heb ik het moeilij
ker. Niet alles wat geschre
ven wordt, houdt rekening
met de juiste context.’

Wat is er al hard
aangekomen?

‘De fout van de verta
ling, natuurlijk (de
Franstalige versie van
de beleidsnota was ge
brekkig opgesteld,
nvdr.). Er is per onge
luk een kladversie
vertrokken. Ik heb me
daarvoor geëxcuseerd,
duidelijk gemaakt dat ik res
pect heb voor alle landsta
len. Maar toch wordt daar
vijf dagen lang op doorge
gaan.’

In de context van ons land
kan het natuurlijk ver
keerd begrepen worden.

‘Het had niet mogen gebeu
ren. Maar het is gebruikt ge
worden. Dat vind ik zeer
jammer.’

Ook andere partijleden
hebben het niet onder de
markt gehad. Uw collega
Theo Francken heeft een
paar ongelukkige uitspra
ken en verschijningen ge
daan. Wat denkt u als u
zoiets hoort? Daar gaan
we weer?

‘Zulke kritiek is zeer pijn
lijk. Ook voor Theo. En dan
denk ik inderdaad: daar gaan

Elke Sleurs

we weer. Opnieuw bewijzen
dat we geen racistische par
tij zijn. Het is een kritiek die
geuit wordt, maar het is geen
juiste kritiek. Was dat wel
zo, dan zat ik niet bij die
partij.’

‘Ik kom uit de Volksunie als
brede, gemeenschapsvor
mende partij. Al wie hier
woont en zich integreert,
maakt deel uit van die maat
schappij. Kleur, afkomst, het
doet er niet toe. Het is niet
fijn om je altijd te moeten
verdedigen.’

Een doel voor 2015: zor
gen dat zoiets minder ge
beurt?

‘Dat zou goed zijn. We heb
ben richtlijnen. Maar we zijn
met veel mensen. En op so
ciale media kan het snel
gaan.’

De Vlaamse reflex heeft u
van thuis meegekregen?

‘Ja. Maar in de zin van:
Vlaams en maatschappelijk
betrokken. Ik kom uit een
groot gezin. Engagement en
zorg voor elkaar waren ba
siswaarden. We waren met
zes kinderen, zo breed had
den we het niet. Maar er zat
altijd extra volk aan tafel.
Pleegkinderen, kinderen
door het gerecht geplaatst.
Twee zussen zijn geadop
teerd. We waren zeer actief
in het verenigingsleven.
Scouts, koor, parochie. We
hadden een tante die missie
zuster was in Mali, voor wie
we geld inzamelden. Ik vond
dat allemaal geweldig. Ik heb
ook altijd gezegd: ik wil vier
kinderen. Uiteindelijk heb ik
er geen. Ik heb mijn engage
ment professioneel voort
gezet.’

Mijn jeugd in de
Bloemekenswijk is
bepalend geweest

EINDEJAARSINTERVIEW De Gentenaar zet een (kerst)boompje op met bekende Gentenaars

De verwachtingen voor 2014: verkiezingen
en een zitje in het parlement. De realiteit:
een stoel aan de onderhandelingstafel én in
de federale regering. Staatssecretaris voor
Armoedebestrijding, Fraudebestrijding en
Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (NVA)
zetelt als enige Gentse in een regering.
‘Mijn jeugd in de Bloemekenswijk is bepa
lend geweest’, zegt ze.

ANNELIES RUTTEN, FOTO FREDERIEK VANDE VELDE

,,
Het doel was: de
verkiezingen winnen en
aan het beleid deelnemen.
Intussen zit ik waar ik zit.
Ik kan niet zeggen dat 2014
voorbij gekabbeld is

,,
Ik kom uit een groot gezin.
Engagement en zorgen voor
elkaar waren basiswaarden
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Elke Sleurs
Mijn jeugd in de
Bloemekenswijk is
bepalend geweest

EINDEJAARSINTERVIEW De Gentenaar zet een (kerst)boompje op met bekende Gentenaars

Elke Sleurs bij de kerstboom van haar zus: ‘Ik heb
veel pijn gezien. Dat helpt om te relativeren.’

>Vrijdag:
Ivan De Vadder

Klopt het dat u uw zus zelf
bent gaan halen in Mali?

‘Ons Awa ... Dat is een lang
verhaal. We hadden dus een
tante Mia in Mali. Mijn va
der heeft landbouwschool
gedaan en had belangstelling
voor de tropen. In 1971 is hij
met een kleine Simca door
de woestijn de route gaan
verkennen, zodat wij later
mee konden gaan.’

‘Op zo’n reis hebben we
Awa ontmoet. Ze was een
jaar of vijf en sinds een jaar
zwaar verbrand. Het brous
sedorp kon niet de medische
zorg bieden die Awa nodig
had. Zo is het idee gerezen
om haar in België te behan
delen. De behandeling heeft
uiteindelijk lang geduurd en
Awa is bij ons gebleven. Ze
heeft nu een partner en twee
kinderen.’

U bent een doener. Zult u
het werk als arts niet mis
sen in de politiek?

‘Ik ben klaar om erin te
vliegen en te dóén. (lacht)
Als arts was het anders, dat
klopt. Ik ben op de lijst gaan
staan om de partij te steu
nen. We komen uit andere
tijden. Ik heb lang op niet
verkiesbare plaatsen ge
staan, omdat ik hard in die
medische loopbaan aan het

investeren was. In 2010 ben
ik vanop de zevende plaats
verkozen. Dat was een ver
rassing. Maar ik heb wel be
sloten dat engagement op te
nemen. Eerst in combinatie,
maar daar werd ik niet ge
lukkig van. Een slecht
nieuwsgesprek voeren ter
wijl de telefoon ligt te tril
len, voor mij was dat niet
houdbaar. Na de gemeente
raadsverkiezingen heb ik de
keuze gemaakt.’

‘Maar mis ik het? Soms. Als
patiënten mailen: Je hebt me
tijdens die moeilijke zwan
gerschap begeleid, kunnen we
niet terugkomen? Dan raakt
mij dat.’

Beïnvloedt uw ervaring
als arts uw manier van
politiek bedrijven?

‘Ik denk het wel. Ik relati
veer alles. Ook mijn positie.
Het duurt allemaal tot je

ziek wordt. Dan heb je hulp
nodig van anderen en doet
die positie er niet meer toe.
Ik heb ook veel pijn gezien.
Diep verdriet. Dat helpt ook
om te relativeren.’

U bent de enige Gentenaar
in een regering.

‘En ik zal er alles aan doen
om de stad op de kaart te
zetten. Ik zit in Gent in de
oppositie. Maar reken maar:
ik zal de staatssecretaris zijn
van iedereen.’

Bent u geboren en getogen
Gentse?

‘Ja. Mijn vader is Limbur
ger, vandaar de naam, maar
mijn moeder is hier geboren.
Ik ben opgegroeid in de Bloe
mekenswijk, wat wel bepa
lend is geweest. Op mijn zes
tiende verhuisd naar de om

geving van SintDenijs
Westrem, waar ik nu nog
altijd woon. Ik heb schoolge
lopen op Nieuwen Bosch en
ben lang actief geweest in de
scouts van SintGodelieve
(nu de scouts van het Sint
Barbaracollege, nvdr.).’

De Bloemekenswijk is een
wijk in de negentiende
eeuwse gordel ...

‘Ja. Een wijk met zeer spe
cifieke problemen, waarvan
ik me bewust ben. Ik heb
daar nog veel contacten, ik
kom er vaak. Ik zal dat blij
ven doen. Uitgerekend nu
kan ik daar iets betekenen.’

,,
De Bloemekenswijk
is een wijk met zeer
specifieke problemen,
waarvan ik me
bewust ben

In 2014 ...
b Graag gelezen:
Kaaiman, de column van
Koen Meulenaere in De Tijd
b Graag gezien:
Britse misdaadseries zoals
Silent Witness
b Graag gehoord:
Rosa, de Latijnse versie van Mia;
de Schola Cantorum (van de Sint
Baafskathedraal) en La Chapelle
Sauvage in de Handelsbeurs
b Graag geproefd:
Waterzooi van vis, onder meer in
de Yanko op de Henleykaai
b Graag geweest:
De Westhoek, voor de WO Iher
denkingen
b Hét strafste moment:
De verkiezingen, ik kan echt niets
anders zeggen. (arg)

http://www.gopress.be/

