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van onze
demama’s

POLITICI
De meimaand brengt dit jaar niet 

alleen Moederdag en veel vrijaf, 

maar ook, op zondag de 26ste: de 

zogenaamde ‘moeder aller verkie-

zingen’. In de aanloop daarnaartoe 

spreken wij met de mama’s van de 

partijkopstukken. Want wie kan 

beter de échte mens achter de 

politicus belichten dan zij die hem/

haar het leven schonk?

DE MOEDER ÉN SCHOONMOEDER VAN          

 ZIJ ZOEKT 
NOOIT RUZIE’ 

     ‘Het moet heel fi jn 
vergaderen zijn met ons Hilde. 

Minister van Onder-
wijs Hilde Crevits 

tussen haar moeder 
Jeanny (links) en 

schoonmoeder 
Mariëtte, die zegt: 

‘Hilde is een geweldi-
ge schoondochter.’ 
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kramen gehad. Toen ik uit het 

ziekenhuis kwam, zat ze aan het 

venster, teleurgesteld dat ze weer 

geen broertje of zusje kreeg. De 

pastoor, die ook godsdienst gaf, 

vroeg in het tweede leerjaar eens 

wie er broertjes en zusjes had. Hilde 

stak haar vinger op, want ze zag 

haar neef Bart als haar broer. De 

pastoor zei daarop heel streng: ‘Doe 

je vinger maar snel naar beneden! Jĳ  

bent een verwend nest!’ Daar was ze 

zo kwaad over. 

  Mariëtte:  Ons Hilde telt trouwens 

voor tien! 

 Jullie zijn zelf onderwijsexperts. Doet 

Hilde het goed als minister van 

 Onderwijs? 

  Mariëtte:  Zeker! 

  Jeanny:  Zĳ  durft keuzes te maken 

die niet altĳ d gemakkelĳ k zĳ n. 

 En dan krijgt ze kritiek. Voor haar 

onderwijshervorming en de toepas-

          KANDIDAAT-MINISTER-PRESIDENT HILDE CREVITS

 Een babyfoto van 
Hilde Crevits. 

Als het van CD&V afhangt, krijgt 
Vlaanderen straks z’n eerste 

vrouwelijke minister-president: Hilde 
Crevits (51) . ‘Het wordt tijd dat het ’ns 

geen man is ’, menen Jeanny (75) en 
Mariëtte (79). Voor één keer spreken 

we in deze interviewreeks met de 
mama én schoonmoeder van een 

politiek kopstuk. ‘Hilde haalt het beste 
in mensen naar boven’, zeggen zij.  

  

D
  e thuissituatie van minister 

van Onderwĳ s Hilde Crevits 

is zo bĳ zonder, dat ook haar 

schoonmoeder recht van spreken 

heeft. Hilde en haar echtgenoot Kris 

- met wie ze twee kinderen Soetkin 

(24) en Bram (26) heeft - wonen 

immers samen met haar ouders 

Jeanny en Frans (76) en schoonou-

ders Mariëtte en Roger (82). Een, zo 

merken we heel gauw, gezellige 

bende bĳ  elkaar. 

   Hildes moeder Jeanny gaf vroeger 

les in de lagere school van Torhout 

en vader Frans was schooldirecteur. 

Schoonmoeder Mariëtte - ‘iedereen 

zegt Mit’ - is dan weer een gepensio-

neerde kleuterleidster.  

 ‘En toch wilde Hilde zelf nooit leraar 

worden’, zegt mama Jeanny. ‘Of 

hooguit leerkracht turnen, want ze 

was al van jongs af zot van sport. Ze 

zat in de atletiekclub en deed ook aan 

veldlopen.’ 

 Een logische vraag over een minister 

van Onderwijs: was Hilde een sterke 

leerling? 

  Jeanny:  Jazeker! Ze was al heel jong 

erg competitief. Ze speelde zelfs Spel 

Zonder Grenzen tegen zichzelf. De 

ene keer won Nederland, de andere 

keer Duitsland, maar het was dan na-

tuurlĳ k altĳ d zĳ zelf die won.  (lacht)  

  Mariëtte:  Ze wint nog altĳ d graag. 

Da’s positief, hé. 

 Ze is enig kind. Miste ze een broer of 

zus? 

  Jeanny:  Toch wel. Ik heb enkele mis-

MAMA JEANNY

‘Ik heb enkele miskramen 
gehad. Toen ik dan uit het ziekenhuis 

kwam, was Hilde enorm 
teleurgesteld dat ze weer geen 

broertje of zusje kreeg’

Hilde Crevits en 
haar gezin wonen 
in een kangoeroe-
woning, samen 
met haar ouders 
en schoonouders. 
‘Deze vorm van 
samenleven heeft 
recent nog het 
leven gered van 
mijn man’, zegt 
schoonmama 
Mariëtte.
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sing van het M-decreet bijvoorbeeld. 

  Mariëtte:  Het M-decreet dateert al 

van vroeger. Ik weet ook niet of dat 

ooit volledig zal worden uitgevoerd. 

 De kwaliteit van ons onderwijs daalt 

ondertussen. Is dat de schuld van 

Hilde? 

  Jeanny:  Natuurlĳ k niet, zeg! Inte-

gendeel, ons Hilde zorgt dat het 

Vlaams onderwĳ s klaar is voor de 

toekomst. Enkele pĳ npunten die er 

nu zĳ n, waren er ook al in onze tĳ d. 

Mĳ n man heeft eens gezegd dat een 

onderwĳ zer te veel manusje-van-al-

les moet zĳ n. Frans was destĳ ds 

voorzitter van een onderwĳ svak-

bond, moet je weten. Toen hĳ  in de 

politiek wilde gaan, hebben Hilde en 

ik ons verzet. ‘Doe dat niet, vake’, 

zei ze. ‘Je gaat alleen maar vĳ anden 

maken!’  (glimlacht)  Hĳ  is gekant 

tegen willekeurige stakingen. Sta-

kingen moeten het laatste middel 

zĳ n wanneer overleg en onderhan-

delingen uitgeput zĳ n, zegt hĳ . 

  Mariëtte:  Ik vind het fantastisch wat 

Hilde heeft gedaan voor het onder-

wĳ s. Bĳ voorbeeld met Bednet, 

waardoor zieke kinderen van thuis 

uit of vanuit het ziekenhuis les kun-

nen volgen. 

 Hilde wordt dezer dagen volop het hof 

gemaakt in de Wetstraat. Kristof Cal-

vo herkent in haar een progressieve 

coalitiepartner, terwijl Bart De Wever 

in haar een conservatieve bondgenoot 

ziet voor de volgende Vlaamse rege-

ring. Met wie van beide heren zou 

Hilde het liefst samenwerken, denk je? 

  Jeanny:  Da’s een moeilĳ ke. 

  Mariëtte:  Ik durf daar niet op te ant-

woorden. 

 ‘Goeie keuze van CD&V. De beste van 

het pak’, zei Bart De Wever toen Hilde 

werd voorgesteld als kandidaat- 

minister-president. Zijn jullie fi er als 

jullie zoiets horen? 

  Mariëtte:  Maar méént hĳ  het ook? 

Hilde zou alleszins een goeie minis-

ter-president zĳ n. Het wordt tĳ d dat 

het eens een vrouw is, hé. En achter 

elke sterke vrouw staat een sterke 

man, zeggen ze. En da’s onze Kris. 

 Maar als de tegenkandidaat Bart De 

Wever heet, lijkt de race al gelopen. 

  Mariëtte:  Zeg nooit nooit. 

 Waarom ziet iedereen in de Wetstraat 

Hilde graag, denken jullie? 

  Mariëtte:  Hilde heeft mensenkennis 

en haalt het beste in mensen naar 

boven. Ze zorgt ervoor dat mensen 

goed samenwerken. 

  Jeanny:  Hilde zoekt geen ruzie maar 

oplossingen. Ze spreekt van nie-

mand kwaad. Ik kan me voorstellen 

dat het fĳ n vergaderen moet zĳ n met 

Hilde. Met haar hangt er steeds een 

goede sfeer, omdat ze mensen zo 

goed aanvoelt. Ze is een bruggen-

bouwer. 

 Is dat ook de reden waarom jullie 

 samenlevingsvorm mogelijk is? Niet 

iedereen zou z’n schoonmoeder 

 immers in huis willen nemen. 

  Mariëtte:  Hilde is een gewéldige 

schoondochter. Regelmatig komt ze 

een bloemetje brengen. En wanneer 

DE MOEDER EN SCHOONMOEDER VAN 

HILDE CREVITS

SCHOONMOEDER MARIËTTE

‘Achter elke sterke vrouw 
staat een sterke man, zeggen ze. 

En da’s onze Kris’

 Hilde deed als tiener aan veldlopen. 
‘Ze was van jongs af aan zot van sport.’ 

 ‘Toen Hilde fl auwviel in het parle-
ment, werd ze opgevangen door 
Bart Tommelein. Fijne man!’ 

De grootouders van Hilde Crevits waren erbij in 2007 toen zij haar eed 
afl egde als minister. Diezelfde dag vierde ze haar 40ste verjaardag. 

45

ze binnenspringt, klopt ze altĳ d. 

Terwĳ l dat voor ons echt niet hoeft. 

 (glimlacht)  

  Jeanny:  We komen goed overeen. 

Onlangs had ik ko�  e gezet, en net 

toen kwam Mit met zelfgebakken 

pannenkoeken af. Plezant, hé! We 

wonen hier nu vier jaar en hebben 

nog nooit woorden gehad. Als er 

iemand jarig is, trakteert die op een 

etentje in een restaurant. 

 Hoe is het idee voor jullie kangoeroe-
woning ontstaan? 

  Jeanny:  Hilde en Kris zeiden op een 

dag: ‘Hoe zouden jullie het vinden 

als we een woning bouwen voor ons 

allen, en waarin iedereen toch zĳ n 

eigen plek heeft?’ Ons huis met een 

grote tuin werd te groot om te on-

derhouden. 

  Mariëtte:  Mĳ n zoon Kris is architect 

en heeft de woning ontworpen. Ik 

heb altĳ d gedacht: ‘Als we ouder 

worden, vinden ze vast een rusthuis 

voor ons.’ Maar het rusthuis is dus 

een kangoeroewoning geworden. 

Het was het idee van Kris en Hilde, 

niet van ons. We zĳ n ook fi er dat 

 onze kleinkinderen daarin zĳ n mee-

gegaan. En waar kan je beter zĳ n 

dan bĳ  je eigen kinderen en klein-

kinderen? We worden een dagje 

ouder, hé. 

 Hééft het al geholpen? 
  Mariëtte:   (knikt)  Mĳ n man kreeg 

niet zo lang geleden een zwaar hart-

infarct. Als we niet in een kangoe-

roewoning hadden gewoond, had 

Roger het niet overleefd. Nu was 

Kris thuis en kon hĳ  ons meteen 

naar de spoed brengen. Er werden 

drie stents gestoken. 

 Hoe heeft Hilde jouw zoon eigenlijk 
 leren kennen, Mariëtte? 

  Mariëtte:  Ze kenden elkaar al van de 

middelbare school, maar toen waren 

ze nog geen koppel. Pas enkele jaren 

later, toen Hilde 20 was, is de vonk 

overgeslagen. Ik kende haar ouders 

Jeanny en Frans toen al goed. Wĳ  

vonden hen nette en gerespecteerde 

mensen, en ik was blĳ  met de keuze 

van mĳ n zoon. 

 Wist je meteen dat het menens was? 
  Mariëtte:  Ja. Onze Kris was altĳ d al 

een ernstig type. Ik dacht dus wel 

dat het zou blĳ ven duren. En intus-

sen zĳ n ze al 30 jaar samen. 

 Hilde liet zich eens ontvallen dat ze 
elke dag ko�  e drinkt in bed, naast een 
slapende man. Heeft Kris het 
 makkelijker dan Hilde? 

van Hilde Crevits
dekindertĳ d

‘VAN MIJN OUDERS MOEST 

IK ME GAAN EXCUSEREN 

BIJ DIE LERAAR...’

Wat weten de toppolitici zelf nog van hun 
kindertijd? Elke week peilen we naar hun 
mooiste en minder prettige herinneringen.

WAT IS JE BESTE JEUGDHERINNERING?

 De dag waarop ik een hondje kreeg.  (lacht)  Ik was 

weliswaar enig kind, maar als ik aan mijn jeugd 

terugdenk, zie ik vooral een open huis waar altijd 

volk was. Mijn vrienden en vriendinnen waren 

steeds welkom. 

WELK MOMENT UIT JE JEUGD VIND JE GÊNANT?

 Ik had enkele moeilijke jaren toen ik in het vierde 

en vijfde middelbaar zat. Ik was enorm onzeker. In 

mijn ogen ging toen alles slecht met de wereld. 

WAT WILDE JE ALS KIND WORDEN?

Toen ik in de lagere school zat, wilde ik turnjuf 

worden. Sowieso iets met sport. Omdat er 

destijds weinig plaats vrij was in het onderwijs, 

ben ik rechten gaan studeren

WAAROM WAS JE (G)EEN MOEILIJK KIND?

 Ik probeerde altijd de vrede te bewaren. Maar 

omdat voor mijn ouders een leerkracht bijna heilig 

is, begrepen ze niet waarom het bijvoorbeeld met 

mijn leerkracht in het tweede totaal niet klikte. Ik 

moest me toen van mijn ouders zelfs gaan excu-

seren bij die leraar. Dat zie je nu bijna niet meer: 

ouders die partij trekken voor de leerkracht in 

plaats van voor hun kinderen. Het gezag van leer-

krachten wordt tegenwoordig aangetast.     

WAAROM IS JE MAMA DE LIEFSTE 
VAN DE HELE WERELD?

 Omdat ze mijn mama’s zijn. Ik kan me absoluut 

niemand anders voorstellen als mijn moeder. 

  Mariëtte:  Dat denk ik niet, hoor. 

Kris is toch ook altĳ d om 8 uur al 

aan de slag in zĳ n bureau. En toen 

de kinderen jonger waren, moest hĳ  

geregeld inspringen. De oma’s 

 waren er natuurlĳ k ook.  (lacht)  Kris 

is een goeie architect, maar hĳ  is 

ook een goede huisvader. 

  Jeanny:  En hĳ  kan goed koken. Het 

Hilde Crevits en haar 
echtgenoot Kris met hun 

moeders Jeanny en Mariëtte. 
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is zĳ n hobby. Hilde kan genie-

ten van wat hĳ  klaarmaakt. 

 Twee jaar geleden kreeg jullie 

kleinzoon Bram lymfklierkanker. 

Dat moet hard zijn aangekomen. 

  Jeanny:    Toen Bram ziek werd... 

 (krĳ gt het even moeilĳ k)  Ik 

dacht meteen aan de lĳ densweg 

die hem te wachten stond, maar 

ik probeerde vooral positief te 

blĳ ven. Want ik heb drie keer 

borstkanker gehad. Kortgele-

den ben ik hervallen en ik moet 

weer therapie volgen. 

  Mariëtte:  Als moeder ben je 

content wanneer je kinderen 

content zĳ n. Wanneer er iets 

met hen gebeurt, leef je mee. Ik 

heb ook borstkanker gehad, ik 

weet dus wat het is. 

 Hoe gaat het nu met Bram? 

Heeft hij zijn studie rechten in de 

VS kunnen afmaken? 

  Jeanny:  Na de verkiezingen is 

het proclamatie. Of Hilde het 

moeilĳ k zou hebben om haar 

kinderen thuis te zien vertrek-

ken? Dat zal wel meevallen. 

Tĳ dens hun studie zĳ n ze ook 

vaak weg geweest van huis. En 

ik denk wel dat ze in de buurt 

zullen blĳ ven wonen. 

 Politiek is een ongezonde stiel: 

 onregelmatige uren, weinig 

slaap. Zijn jullie bezorgd om 

Hilde? 

  Jeanny:  Ik vind haar er soms 

moe uitzien. Maar ze verzorgt 

zich goed, hoor. Ze put veel 

kracht uit sport: zwemmen en 

lopen. Daar heeft ze echt deugd 

van. En vrĳ e momenten brengt 

ze graag door bĳ  haar gezin. Al 

is het maar een paar dagen 

vakantie met haar man. 

 Vorig jaar kreeg ze een 

appelfl auwte in het parlement. 
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Volgende week
De mama van Jan Jambon.

DE MOEDER EN SCHOONMOEDER VAN 

HILDE CREVITS

Waren jullie toen even in paniek? 

  Jeanny:  Dat was een bloeddruk-

val. Ik heb dat ook al gehad. 

Da’s op zich niks om je zorgen 

over te maken. 

  Mariëtte:  Ik was toch een beet-

je geschrokken. Was het thuis 

gebeurd, dan had ik allicht 

minder gepanikeerd dan toen ik 

het op tv zag. We zĳ n blĳ  dat 

ze toen goed werd opgevangen 

door Bart Tommelein in het 

parlement. Een fĳ ne man. 

   Vinden jullie dat de politiek Hilde 

heeft veranderd? 

  Jeanny:  Misschien is ze een 

tikje harder geworden. 

  Mariëtte:  Haar doorzettingsver-

mogen is alleszins intact 

gebleven. Als ze ergens aan 

begint, doet ze sowieso voort. 

Ik zie dat ook bĳ  Bram en 

Soetkin. 

 Denk je weleens: ‘Was Hilde 

maar advocate gebleven? Dan 

was haar veel kritiek bespaard 

gebleven.’ 

  Jeanny:  Hilde kan om met kri-

tiek. Vooral haar vader was blĳ  

dat ze in de politiek ging. Zelf 

heb ik het niet zo graag als ik 

mensen hoor fl uisteren: ‘Kĳ k, 

da’s de moeder van Hilde Cre-

vits.’ Hoewel ik me dan ergens 

toch ook altĳ d trots voel. 

  Mariëtte:  Ik wist wel dat Hilde 

het zou maken in de politiek. 

Wie haar een beetje kent, weet 

dat ze daarvoor gemaakt is. 

Weet je wat haar nog het meest 

typeert? Haar lach. Zo staat ze 

in het leven: optimistisch en 

positief.  n 

MAMA JEANNY

‘Ik vind ons Hilde er soms zo 
moe uitzien. Nochtans verzorgt 

ze zich goed, hoor’

 Dit is zijn enige concert in 2019 

 Will Tura headliner 
tijdens Vlaanderen 
Feest, Brussel Danst 

  Na zestig jaar onafgebroken 

toeren door Vlaanderen is 

2019 voor Will Tura eigenlijk 

zijn eerste sabbatjaar. Maar 

voor Vlaanderen Feest, 

 Brussel Danst maakt hij een 

uitzondering. ‘Ik sta te trap-

pelen om eraan te beginnen’, 

zegt een enthousiaste Will 

Tura. ‘De samenwerking met 

mijn muzikale rechterhand 

Steve Willaert, mijn vaste 

band en 57 muzikanten van 

het Brussels Philharmonic 

wordt er eentje om u tegen te 

zeggen. En dan ook nog eens 

in de AB, dé rocktempel bij 

 uitstek in Brussel. Ik wil het 

publiek een fantastische 

avond bezorgen en stelde 

een setlist samen waarop we 

met z’n alleen een feestje 

kunnen bouwen. De Vlaamse 

feestdag ligt me overigens 

nauw aan het hart, omdat ik 

bijzonder trots ben mezelf 

een Vlaamse zanger pur sang 

te noemen’, besluit de keizer 

van het Vlaamse lied. 

 ‘EINDELIJK GELUKT’ 
 ‘Will Tura op de Vlaamse 

feestdag naar Vlaanderen 

Feest, Brussel Danst halen, 

stond al enkele jaren heel 

hoog op ons verlanglijstje’, 

aldus Roel Leemans, 

 algemeen directeur van 

 organisator Muntpunt. ‘Dat we 

deze Vlaamse vedette 

 kunnen samenbrengen met 

dé Brusselse referentie op 

 gebied van symfonische 

muziek, maakt het plaatje 

compleet.’ 

 Sven Gatz, Vlaams minister 

van Cultuur en Brusselse 

 Aangelegenheden, noemt het 

dan weer ‘de kroon op het 

werk van vijf mooie  feesten 

die ik deze legislatuur samen 

met de ploeg van Muntpunt 

heb kunnen organiseren’.  

n KV 

 Vlaanderen Feest, Brussel 
Danst is zo stilaan 

uitgegroeid tot een 
traditionele viering die de 

Vlaamse feestdag op 11 juli 
fl ink wat luister bij zet. 

Hoofdact dit jaar is Will 
Tura, en dat is om meer 

dan één reden 
uitzonderlijk.  

l Info:

www.brusseldanst.be. 
Tickets kosten 15 euro 
en de opbrengst gaat naar 
Kom op tegen Kanker.

Sven Gatz noemt het 
optreden van Will Tura 
de kroon op zijn werk 

als minister van Cultuur.
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POLITICI
De meimaand brengt dit jaar niet 

alleen Moederdag en veel vrijaf, 

maar ook, op zondag de 26ste: de 

zogenaamde ‘moeder aller verkie-

zingen’. In de aanloop daarnaartoe 

spreken wij met de mama’s van de 

partijkopstukken. Want wie kan 

beter de échte mens achter de 

politicus belichten dan zij die hem/

haar het leven schonk?

DE MOEDER ÉN SCHOONMOEDER VAN          

 ZIJ ZOEKT 
NOOIT RUZIE’ 

     ‘Het moet heel fi jn 
vergaderen zijn met ons Hilde. 

Minister van Onder-
wijs Hilde Crevits 

tussen haar moeder 
Jeanny (links) en 

schoonmoeder 
Mariëtte, die zegt: 

‘Hilde is een geweldi-
ge schoondochter.’ 
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kramen gehad. Toen ik uit het 

ziekenhuis kwam, zat ze aan het 

venster, teleurgesteld dat ze weer 

geen broertje of zusje kreeg. De 

pastoor, die ook godsdienst gaf, 

vroeg in het tweede leerjaar eens 

wie er broertjes en zusjes had. Hilde 

stak haar vinger op, want ze zag 

haar neef Bart als haar broer. De 

pastoor zei daarop heel streng: ‘Doe 

je vinger maar snel naar beneden! Jĳ  

bent een verwend nest!’ Daar was ze 

zo kwaad over. 

  Mariëtte:  Ons Hilde telt trouwens 

voor tien! 

 Jullie zijn zelf onderwijsexperts. Doet 

Hilde het goed als minister van 

 Onderwijs? 

  Mariëtte:  Zeker! 

  Jeanny:  Zĳ  durft keuzes te maken 

die niet altĳ d gemakkelĳ k zĳ n. 

 En dan krijgt ze kritiek. Voor haar 

onderwijshervorming en de toepas-

          KANDIDAAT-MINISTER-PRESIDENT HILDE CREVITS

 Een babyfoto van 
Hilde Crevits. 

Als het van CD&V afhangt, krijgt 
Vlaanderen straks z’n eerste 

vrouwelijke minister-president: Hilde 
Crevits (51) . ‘Het wordt tijd dat het ’ns 

geen man is ’, menen Jeanny (75) en 
Mariëtte (79). Voor één keer spreken 

we in deze interviewreeks met de 
mama én schoonmoeder van een 

politiek kopstuk. ‘Hilde haalt het beste 
in mensen naar boven’, zeggen zij.  

  

D
  e thuissituatie van minister 

van Onderwĳ s Hilde Crevits 

is zo bĳ zonder, dat ook haar 

schoonmoeder recht van spreken 

heeft. Hilde en haar echtgenoot Kris 

- met wie ze twee kinderen Soetkin 

(24) en Bram (26) heeft - wonen 

immers samen met haar ouders 

Jeanny en Frans (76) en schoonou-

ders Mariëtte en Roger (82). Een, zo 

merken we heel gauw, gezellige 

bende bĳ  elkaar. 

   Hildes moeder Jeanny gaf vroeger 

les in de lagere school van Torhout 

en vader Frans was schooldirecteur. 

Schoonmoeder Mariëtte - ‘iedereen 

zegt Mit’ - is dan weer een gepensio-

neerde kleuterleidster.  

 ‘En toch wilde Hilde zelf nooit leraar 

worden’, zegt mama Jeanny. ‘Of 

hooguit leerkracht turnen, want ze 

was al van jongs af zot van sport. Ze 

zat in de atletiekclub en deed ook aan 

veldlopen.’ 

 Een logische vraag over een minister 

van Onderwijs: was Hilde een sterke 

leerling? 

  Jeanny:  Jazeker! Ze was al heel jong 

erg competitief. Ze speelde zelfs Spel 

Zonder Grenzen tegen zichzelf. De 

ene keer won Nederland, de andere 

keer Duitsland, maar het was dan na-

tuurlĳ k altĳ d zĳ zelf die won.  (lacht)  

  Mariëtte:  Ze wint nog altĳ d graag. 

Da’s positief, hé. 

 Ze is enig kind. Miste ze een broer of 

zus? 

  Jeanny:  Toch wel. Ik heb enkele mis-

MAMA JEANNY

‘Ik heb enkele miskramen 
gehad. Toen ik dan uit het ziekenhuis 

kwam, was Hilde enorm 
teleurgesteld dat ze weer geen 

broertje of zusje kreeg’

Hilde Crevits en 
haar gezin wonen 
in een kangoeroe-
woning, samen 
met haar ouders 
en schoonouders. 
‘Deze vorm van 
samenleven heeft 
recent nog het 
leven gered van 
mijn man’, zegt 
schoonmama 
Mariëtte.
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sing van het M-decreet bijvoorbeeld. 
  Mariëtte:  Het M-decreet dateert al 
van vroeger. Ik weet ook niet of dat 
ooit volledig zal worden uitgevoerd. 

 De kwaliteit van ons onderwijs daalt 
ondertussen. Is dat de schuld van 
Hilde? 

  Jeanny:  Natuurlĳ k niet, zeg! Inte-
gendeel, ons Hilde zorgt dat het 
Vlaams onderwĳ s klaar is voor de 
toekomst. Enkele pĳ npunten die er 
nu zĳ n, waren er ook al in onze tĳ d. 
Mĳ n man heeft eens gezegd dat een 
onderwĳ zer te veel manusje-van-al-
les moet zĳ n. Frans was destĳ ds 
voorzitter van een onderwĳ svak-
bond, moet je weten. Toen hĳ  in de 
politiek wilde gaan, hebben Hilde en 
ik ons verzet. ‘Doe dat niet, vake’, 

zei ze. ‘Je gaat alleen maar vĳ anden 
maken!’  (glimlacht)  Hĳ  is gekant 
tegen willekeurige stakingen. Sta-
kingen moeten het laatste middel 
zĳ n wanneer overleg en onderhan-
delingen uitgeput zĳ n, zegt hĳ . 
  Mariëtte:  Ik vind het fantastisch wat 
Hilde heeft gedaan voor het onder-
wĳ s. Bĳ voorbeeld met Bednet, 
waardoor zieke kinderen van thuis 
uit of vanuit het ziekenhuis les kun-
nen volgen. 

 Hilde wordt dezer dagen volop het hof 
gemaakt in de Wetstraat. Kristof Cal-
vo herkent in haar een progressieve 
coalitiepartner, terwijl Bart De Wever 
in haar een conservatieve bondgenoot 
ziet voor de volgende Vlaamse rege-
ring. Met wie van beide heren zou 
Hilde het liefst samenwerken, denk je? 

  Jeanny:  Da’s een moeilĳ ke. 
  Mariëtte:  Ik durf daar niet op te ant-
woorden. 

 ‘Goeie keuze van CD&V. De beste van 
het pak’, zei Bart De Wever toen Hilde 
werd voorgesteld als kandidaat- 
minister-president. Zijn jullie fi er als 
jullie zoiets horen? 

  Mariëtte:  Maar méént hĳ  het ook? 

Hilde zou alleszins een goeie minis-
ter-president zĳ n. Het wordt tĳ d dat 
het eens een vrouw is, hé. En achter 
elke sterke vrouw staat een sterke 
man, zeggen ze. En da’s onze Kris. 

 Maar als de tegenkandidaat Bart De 
Wever heet, lijkt de race al gelopen. 

  Mariëtte:  Zeg nooit nooit. 
 Waarom ziet iedereen in de Wetstraat 
Hilde graag, denken jullie? 

  Mariëtte:  Hilde heeft mensenkennis 
en haalt het beste in mensen naar 
boven. Ze zorgt ervoor dat mensen 
goed samenwerken. 

  Jeanny:  Hilde zoekt geen ruzie maar 
oplossingen. Ze spreekt van nie-
mand kwaad. Ik kan me voorstellen 
dat het fĳ n vergaderen moet zĳ n met 
Hilde. Met haar hangt er steeds een 
goede sfeer, omdat ze mensen zo 
goed aanvoelt. Ze is een bruggen-
bouwer. 

 Is dat ook de reden waarom jullie 
 samenlevingsvorm mogelijk is? Niet 
iedereen zou z’n schoonmoeder 
 immers in huis willen nemen. 

  Mariëtte:  Hilde is een gewéldige 
schoondochter. Regelmatig komt ze 
een bloemetje brengen. En wanneer 

DE MOEDER EN SCHOONMOEDER VAN 
HILDE CREVITS

SCHOONMOEDER MARIËTTE

‘Achter elke sterke vrouw 
staat een sterke man, zeggen ze. 

En da’s onze Kris’

 Hilde deed als tiener aan veldlopen. 
‘Ze was van jongs af aan zot van sport.’ 

 ‘Toen Hilde fl auwviel in het parle-
ment, werd ze opgevangen door 
Bart Tommelein. Fijne man!’ 

De grootouders van Hilde Crevits waren erbij in 2007 toen zij haar eed 
afl egde als minister. Diezelfde dag vierde ze haar 40ste verjaardag. 
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ze binnenspringt, klopt ze altĳ d. 
Terwĳ l dat voor ons echt niet hoeft. 
 (glimlacht)  

  Jeanny:  We komen goed overeen. 
Onlangs had ik koffi  e gezet, en net 
toen kwam Mit met zelfgebakken 
pannenkoeken af. Plezant, hé! We 
wonen hier nu vier jaar en hebben 
nog nooit woorden gehad. Als er 
iemand jarig is, trakteert die op een 
etentje in een restaurant. 

 Hoe is het idee voor jullie kangoeroe-
woning ontstaan? 

  Jeanny:  Hilde en Kris zeiden op een 
dag: ‘Hoe zouden jullie het vinden 
als we een woning bouwen voor ons 
allen, en waarin iedereen toch zĳ n 
eigen plek heeft?’ Ons huis met een 
grote tuin werd te groot om te on-
derhouden. 

  Mariëtte:  Mĳ n zoon Kris is architect 
en heeft de woning ontworpen. Ik 
heb altĳ d gedacht: ‘Als we ouder 
worden, vinden ze vast een rusthuis 
voor ons.’ Maar het rusthuis is dus 
een kangoeroewoning geworden. 
Het was het idee van Kris en Hilde, 
niet van ons. We zĳ n ook fi er dat 
 onze kleinkinderen daarin zĳ n mee-
gegaan. En waar kan je beter zĳ n 
dan bĳ  je eigen kinderen en klein-

kinderen? We worden een dagje 
ouder, hé. 

 Hééft het al geholpen? 
  Mariëtte:   (knikt)  Mĳ n man kreeg 
niet zo lang geleden een zwaar hart-
infarct. Als we niet in een kangoe-
roewoning hadden gewoond, had 
Roger het niet overleefd. Nu was 
Kris thuis en kon hĳ  ons meteen 
naar de spoed brengen. Er werden 
drie stents gestoken. 

 Hoe heeft Hilde jouw zoon eigenlijk 
 leren kennen, Mariëtte? 

  Mariëtte:  Ze kenden elkaar al van de 
middelbare school, maar toen waren 
ze nog geen koppel. Pas enkele jaren 
later, toen Hilde 20 was, is de vonk 
overgeslagen. Ik kende haar ouders 
Jeanny en Frans toen al goed. Wĳ  
vonden hen nette en gerespecteerde 
mensen, en ik was blĳ  met de keuze 
van mĳ n zoon. 

 Wist je meteen dat het menens was? 
  Mariëtte:  Ja. Onze Kris was altĳ d al 
een ernstig type. Ik dacht dus wel 
dat het zou blĳ ven duren. En intus-
sen zĳ n ze al 30 jaar samen. 

 Hilde liet zich eens ontvallen dat ze 
elke dag koffi  e drinkt in bed, naast een 
slapende man. Heeft Kris het 
 makkelijker dan Hilde? 

van Hilde Crevits
dekindertĳ d

‘VAN MIJN OUDERS MOEST 
IK ME GAAN EXCUSEREN 

BIJ DIE LERAAR...’

Wat weten de toppolitici zelf nog van hun 
kindertijd? Elke week peilen we naar hun 
mooiste en minder prettige herinneringen.

WAT IS JE BESTE JEUGDHERINNERING?
 De dag waarop ik een hondje kreeg.  (lacht)  Ik was 
weliswaar enig kind, maar als ik aan mijn jeugd 
terugdenk, zie ik vooral een open huis waar altijd 
volk was. Mijn vrienden en vriendinnen waren 
steeds welkom. 

WELK MOMENT UIT JE JEUGD VIND JE GÊNANT?
 Ik had enkele moeilijke jaren toen ik in het vierde 
en vijfde middelbaar zat. Ik was enorm onzeker. In 
mijn ogen ging toen alles slecht met de wereld. 

WAT WILDE JE ALS KIND WORDEN?
Toen ik in de lagere school zat, wilde ik turnjuf 
worden. Sowieso iets met sport. Omdat er 
destijds weinig plaats vrij was in het onderwijs, 
ben ik rechten gaan studeren

WAAROM WAS JE (G)EEN MOEILIJK KIND?
 Ik probeerde altijd de vrede te bewaren. Maar 
omdat voor mijn ouders een leerkracht bijna heilig 
is, begrepen ze niet waarom het bijvoorbeeld met 
mijn leerkracht in het tweede totaal niet klikte. Ik 
moest me toen van mijn ouders zelfs gaan excu-
seren bij die leraar. Dat zie je nu bijna niet meer: 
ouders die partij trekken voor de leerkracht in 
plaats van voor hun kinderen. Het gezag van leer-
krachten wordt tegenwoordig aangetast.     

WAAROM IS JE MAMA DE LIEFSTE 
VAN DE HELE WERELD?

 Omdat ze mijn mama’s zijn. Ik kan me absoluut 
niemand anders voorstellen als mijn moeder. 

  Mariëtte:  Dat denk ik niet, hoor. 
Kris is toch ook altĳ d om 8 uur al 
aan de slag in zĳ n bureau. En toen 
de kinderen jonger waren, moest hĳ  
geregeld inspringen. De oma’s 
 waren er natuurlĳ k ook.  (lacht)  Kris 
is een goeie architect, maar hĳ  is 
ook een goede huisvader. 
  Jeanny:  En hĳ  kan goed koken. Het 

Hilde Crevits en haar 
echtgenoot Kris met hun 

moeders Jeanny en Mariëtte. 
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