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P lots is het genoeg geweest. Yasntine 
Kherbache verliest haar zelfbe
heersing. Ach ter die dansende krul

len en zachte stem blijkt een fiks tempera
ment te schuilen. Ze vloekt twee keer niet 
rollende 'r'. "Stop nu eens met mijn woorden 
te verdraaien, zo gaat dat toch niet!" Even 
vrees ik dat ze zal opstappen, net zoals ze eer

der deze " 'eek bijna was vertrokken als frac
tieleider voor de SPA in de Antwerpse ge

n1eenten1ad. Maar Kherbache is een taaie. Ze 
blijft zitten om haar punt te maken. terwijl de 
Vlaanis Belang-voorzitter luid tegenpruttelt. 
Het is waar wat ze zeggen over Van Gri.eken. 
Hij heeft wat van een baby-Dewinte" die
zelfde onschuldige babyface, diezelfde ver
rassende hoffelijkh eid. ni aar ook een talent 
voor vlijnischerpe debatten. De geschoolde 
reclrun ejongen is glad als een aal en pakt 
Kherbache op elk woord. Met venijnige zin
netjes en listige vraagjes tracht hij haar uit 
evenwicht te brengen. De imn1er constluc
tieve Kherbache verdraagt het een uur met 
ingehouden woede. Tot 1.e uitbarst. 
Plaats van afspraak is een Antwerpse tea
t'Don1. Een decor van dampende tassen koffie, 
mandjes met ct'Oissants en schaaltjes tnet 
spiegeleieren. "Het 1noet niet te gez~g \Vor
den", had Kherbache vooraf gezegcl "Liever 
geen olijke foto's. lk wil niet de indruk wek
ken dat we goed met elkaar opschieten. We 
staan 1nijlcnver van elkaar." 
Toch schudt ze Van Grieken vriendelijk de 
hand bij de begroeting. Opvallend .. wru1t veel 
socialisten en ecologisten weigeren dat con
sequent. '1k keur zijn ideeën af, maar je moet 
wel op een normale manier met elkaru· kun
nen omgaan·, vel'ldaatt ze. Van Grieken kan 
die sportiviteit wel smaken. "Dit siert u. De 
discussie nlng hard zijn, maar elkaar de hand 

schudden is een vonn van elementaire be
leefheid." 
YASMINE KHERBACHE: "In debatten 
met Vlaams Belang kotn ik aan tafel 1net de 
emoties uit mijn jeugd. De eerste keer dat ik 
met Filip Dewinter Îll een tv-debat zat. was 
heel speciaal. Hij incarneerde de persoon 
waar ik als kind schrik van had. Mijn vader is 
Algerijn, mijn moeder Vlaams. Tot tnijn ze
vende hebben we in Algerije gewoond. Ik 
voelde me door jullie discours altijd gevi

seerd en heb het racisme aan den lijve onder· 
vonden. De eerste keer dat je het woord 'ma
kak' hoort, gaat door n1erg en been." 
TOM VAN GRIEKEN: "Ik weet zeker dat 
Dewinter nooit het woord 'makak' geb1·uikt. 
Oc begrijp uw gevoelens, maar ik ben geboren 
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in '86. Ik hoef me niet te verantwoorden voor 
zaken die ntljn partij twintig jaar geleden 
heeft gedaan. Ik verwijt u ook niet dat de so
cialisten in de jaren 30 tegen het vrouwen
sten1recht waren. lk sta voor mijn pru'tij zoals 
die vandaag is: een duidelijke rechtse stem. 
Maar wij viseren geen invicluen." 
KHERBACHE: ''Komaan! Jullie zetten 
voortdurend groepen tegen elkaar op. In de 
jaren BO \varen de migranten de vijand. 
Vandaag zijn hetde moslims." 

VAN GRIEKEN: "Wij zijn nooit tegen dé 
migrant of dé moslim geweest. Wel tegen de 
massa-inimigratie en de islam. (ferni) Als we 
met een verdeelde san1enleving zitten. komt 
dat niet door ons. U heeft die gecreëerd met 
uw opengrenzenbeleid. Wij \vaarscltuwen al 
25 jaar voor de gevolgen van de massa-imnû-

gratie en de islam. U wou dat nooit horen. 
Straathoekwerker Peter Calluy waarschuw
de tien jaar geleden al voor de pijlsnelle isla
misering en radicalisering in Boom. Wat 
deed men? Men ontsloeg Calluy. Maar nu de 
aanslagen vlakbij gebeuren. is het plots: 'Ja, 
over die extrenlisten hebben jullie gelijk ' Dat 
is hypocriet:' 
KHERBACHE: "Wij zijn nooit voor open 
grenzen geweest, maar voor een hwnane nû· 
gra tiepol.i t i ek." 
VAN GRIEKEN: "In de praktijk is dat het
zelfde." 
KHERBACHE: '1mmigratie linken aan ex
tremistne is onzin. Al Q,'leda, IS, Boko Haram: 
zij misbruiken de islam otn ten·eur te zaaien 
en macht te ve1werven. \A/ereldwijd. En de 

grootste slachtoffers druuvan zUn de mos
lims zelf. Dat heeft dus niks 1net migratie te 
maken." 
VAN GRIEKEN: "U bent 30 jaar aan de 
macht geweest en u heeft niks tegen n1oslim
extrem isme gedaan. En toch is alles zogezegd 
onze schuld." 
KHERBACHE: "Kijk er niijn levensverhaal 
op na: ik heb altijd gestreden tegen elke vorn1 
van extre111isme. We 01oeten dat keihard 
aanpakken, want nioslimextremisten ver· 
pesten het voor de 99o/o brave huis-, tuin- en 
keuken1noslims die hier gewoon in alle rust 
willen leven. J\llaar extremis1ne is een we
reldwijd probleem. Gaat u ons ook de schuld 
geven van de aanslagen op de Twin Towers? 
Ubent een haatprediker. Maar ik zeg ook niet 
dat het moslimextremisn1e uw schuld is. Al 
zijn die extremisten \Vel uw objectieve bond-

genoten. want het ene extremiso1e versterkt 
het andere." 
VAN GRIEKEN: (boos) "Als u mij op dezelf
de lijn plaatst met criminelen die mensen 
onthoofden en vrouwen verkrachten, bent u 
het niet waardig om politica te zijn.· 
KHERBACHE: "Dat zeg ik heletnaal 1ûet. U 
ntaakt er een k::uikatuur van." 
VAN GRIEKEN: "Weet u wat nationalisn1e 
is? Houden vru1je volk. je natie, je vrijheden, 
non11en en waarden. Als ik zo hard ageer te
gen moslitne>.trenlisme. dan is dat ook voor u 
en voor meneer de journalist. Als ik het vrije 
Westen wil beschermen tegen een verove
ringsgodsdienst, mag u mij niet op dezelfde 
lijn plaatsen als extrenlisten, want drut zaait 
u ook haat. Mijn ontbijt kotnt ervan naar bo
ve11." 

KHERBACHE: "Wat een theater. \.Vtl u een 
vredevolle en verdraagzame san1enleving?" 
VAN GRIEKEN: "Vredevol: ja. Maar ver· 
clraagzarun? Ik wil niet verdraagzaam zijn 
voor mensen die vrouwen minderwaardig 
vinden." 
KHERBACHE: "Niem::u1d V\aagt om ver
d1-aagzaam te zijn voor de onverckaagzrunen. 
Maar als u ,vi] dat mensen respectvol met el
karu· samenleven, tnoet u stoppen niet groe
pen te stigmatiseren en tegen elkaar op te 
zette11." 

BARSLECHT FRANS 
Waarom linkt u massamigratie aan mos
limextremisme? 
VAN GRIEKEN: "Door de 1nassamigratie is 
het moslimextremisme hier geïmporteerd. 
Ik kan er toch ook niet aan doen dat de grote 
meerderheid van die 1nigranten ntoslit1lS 
zijn? Ik zie geen problemen bij de Chinese, 
joodse oflndiase ntinderheid in Antwerpen. 
Het zijn toevallig altijd de moslims die hier 
de boel op stelten zetten." 
KHERBACHE: "U bent wéér aan het veral· 
gemenen.'' 
VAN GRIEKEN: "Iedereen ziet het. maar je 
mag het dus niet zeggen? Mijn Frans was 
vroeger barslecht. Mijn moeder is gaan bij
klussen om mijn bijlessen te kunnen betalen. 
Veel moslimouders doen het tegenoverge
stelde. Zij sturen hun kind niet naar de kleu
terklas, stitnuleren het niet oni hun best te 
doen op school en spreken thuis geen 
Nederlands. Natuurlijk gaan die kinderen 
dan achteruit op school. Links zegt clan: 'Het 
is onze schuld. wij moeten meer ons best 
doen en nog meer taalbadjes organiseren.' 
Nee, het is de verantwoordelijkheid van die 

ouders. Ik laat ine geen schuldgevoel meer 
aru11Jrate1L-'1 

KHERBAC,...HE...,.: "Stop nu eens met de 
Calin1ero te spelen. De slechte schoolloop
baan van veel migrantenjongeren is een ge
deelde verantwoordelijkheid: van de ouders, 
van d ie jongeren zelf én vru1 ons systeem. Wij 
slagen er niet in om op tijd in te grijpen als ze 
cfreigen te ontsporen. Vroeger wel. Bij de ar
beiderskinderen heeft onze emancipatiemo
tor gewerkt. Bij de ntlgrantenkinderen is hij 

beginnen te sputteren. En dat komt 01ndat 
we nog niet zo goed kunnen omgaan met de 
multiculterele n1aatschappij." 
Veel Syriëstrijders zijn jongeren die 
op een zijspoor waren geraakt na een 
slechte schoolcarrière, werkloosheid, 
discriminatie en racisme. Vlaams minister 

INTERVIEW 

van Integratie Liesbeth Homans wil het 
argument 'discriminatie' niet meer horen. 
Akkoord? 
KHERBACHE: "Totaal niet. Het is triestig 
dat een tnitiister van Integratie zo'n eenzij

dige analyse tnaalct. Achterstelling is geen 
excuus voor geweld. Maar er is wel een groot 
risico op radicnliserit1g, wanneer jongeren 
zich uitgesloten voelen en geen perspectief 
hebben. Dat zie je overal. De n1oedeloosheicl 
b~i die generatie jongeren is een ideale voe
dingsbodein voor haatpred.ikers. Die voe
dingsbodem moetje dus ook aanpakken." 
VAN GRIEKEN: '1k aanvaard geen racis
n1e. AL~ ik u zie, ben ik niet bang voor mijn 
portefeuille, on1dat u allochtone bent. Allee, 

ik ben " rel bang, maar dat kotnt omdat u soci
aliste bent. Ma::u·we gaan nu toch niet zeggen 

dat het hier slecht is. hè? Die tnetisen krijgen 
hier alle k::u1sen. Ons onderwijs is bijna gra· 
tis. Onze leerkrachten zijn idealisten die in 
elke leerling het goede zien. Osama bin 
Laden was trouwens een miljardair. De ple
gers van de aanslagen in Londen waren op
geleide j011gens. Er moet iets anders zijn." 
U kan toch niet ontkennen dat we ook 
interimkantoren hebben die geen 
Mohammeds of Adils willen aannemen? 
En huiseigenaars die niet willen verhuren 
aan 'een bruine'. 
VAN GRIEKEN: "Dat is dan heel do1n. 
Maar discruninatie :t.al e r altijd zijn. Ik ken 
ook mensen van Vlaan1s Belang die een job 
niet krijgen of uit de vakbond worden gezet, 
on1Clat ze lid zijn van de partij. Is dat een re
den om socialisten te gaan afknallen? Nee." 
In Saoedi-Arabië krijgen geradicaliseerde 
Jongeren een huis en een auto. Hoe moet 
België omgaan met Syriëstrijders? 
VANGRIEKEN:"lkgcloofnietdatjezekan 
bekeren n1et intensieve begeleiding. Als ze 
vertrokken zijn, moet je zorgen dat ze )tier 
nooit 1neer binnen geraken." 
Als het Belgen zijn, kan dat niet. Volgens 
het internationaal recht kan je geen 
staatslozen creëren. 
VAN GRIEKEN : "In Engeland is er een wet 
goedgekeurd die dat wel toestaat. Mam· dege
n en die hier toch terug aa!lkotnen, 1noet je 
opsluiten." 
De twee daders van de aanslagen in 
Parijs hadden ook in de gevangenis ge
zeten. Ze zijn daar geradicaliseerd. Moet 
je elke moslimextremist dan maar levens
lang wegsteken? 
VAN GRIEKEN: "We ]dagen al jaren aan 
dat de gevangenissen broeihaarden van radi- ~ 
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c<tlisering zijn. Daarom pleiten we voor een 
aprute gevangenis voor moslin1ext:remisten, 
zodat 7.e geen andere gevangenen kunnen 
'aansteken".U' 

KHERBACHE: "We moeten elke geradica
liseerde jongere goed opvolgen Dat blijkt al 
een probleem te zijn, wegens een gebrek aan 
nliddelen Degenen die feiten gepleegd heb· 
ben moet je berechten en opsluiten En we 
moeten vooral de haatpredikers die jongeren 
aanzetten tot geweld harder aanpakken" 

SHARIA 
Filip Dewinter noemde de Koran recent 
nog "de bron van alle kwaad". Maar 
stand-upcomedian Alex Agnew zei na de 
aanslagen in Parijs dat "dit niks met de 
islam te maken heeft". 
VAN GRIEKEN: "Zoals Mîa Doornaett te
recht zei: ·Als dit niks rnet de islan1 te tnaken 
heeft, hadden de knûstochten en de Îl1qtûsi· 
tie ook niks met de katbolieke kerk te 1naken. 
Is de Koran de bron van alle kwaad? 
Misschien niet. Maar in schooldebaLten 
merk ik elke keer dat de islam niet con1pati
bel is met onze democratie. Ik kom in klassen 
waar iedereen een hoofddoek draagt, behalve 
de leerkracht. Die jonge tnoslinlS bevestigen 
altijd dat de Koran het letterlijke woord van 

Allah bevat en dat z.e daar niet aan mogen 
IB-ijfolen. Maru· wat als het woord van Allah 
in tegenspraak is tnet onze de1nocratisch ge
stemde wetten? Velen vinden dat het woord 
van Allah dan voorgaat. En dat wordt beves
tigd door een recente Duitse studie: 65% van 
de moslims vindt de religieuze wetten be
langt-ijker dan de democratie. Zelfs een ge
matigde jongen als Adil El Arbi had het on
langs in Hun10 moeilijk om afstand te nemen 
van de sharia. Hetprobleetn is dus niet alleen 
islrunfundatnentalistne, 1naar ook het funda-
1nent van de islam.• 
KHERBACHE: "Relativeer dat toch een 
beet;je. Een gelovige zegt toch altijd dat God 
voor hem het hoogste is? Dat mag, zolang je 
geen anderen dwingt om dat ook te vinden:' 
VAN GRIEKEN: "De diversite it waru·op al 
die moslims zich zo graag beroepen, is alleen 

interessant voor hen als ze in de nlÎllderheid 
.zijn Zodra de islam de staatsgodsdienst is, is 
er geen d iversiteit meer. Drol is het de sharia 
en niets dru1 de sharia Dan hebben vrouwen 
nlÎnder rechten en worden ho1noseksuelen 
opgehangen. Ik hoed n1e daarvoor. Ik benh.ier 
de rechtse jongen. maar ik verdedig het prin
ci1>e dat ho1no's kunnen trOU\'1en." 
KHERBACHE: "Hoe cynisch dat ik van u 
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moet horen hoe belangrijk onze grondrech
ten zijn. Begin dan eerst n1aru· voor eigen 
deur te vegen. Anders is uw geloofwaardig
heid nul ko1nma nul, dat beseft u toch? Wat 
Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad 
zegt over holebi's, is kwetsend. schaamteloos 
en in strijd 1n et alle grondrechten." 
VAN GRIEKEN: "Als vool'zitter zeg ik u dat 

ik die holebfrechten als verworven be· 
schouw.• 
KHERBACBE: "Ik zie ook wat een vtûlig

heid uw militanten en mandatarissen op de 
sociale media 7..etten ... Op 'J\vitter krijg ik 
elke keer een lading racisme over ine heen." 
VAN GRIEKEN: "Een voorbeeld?" 
KHERBACHE: ··nat ik beter mijn boeltje 
pak.Dat ik al heelnlijn leven op kosten vnnde 
staat lee( Terwijl ik alleen nog 1naar heb bij
gedragen." 

VAN GRIEKEN: "Als politici leven we wel 
een beetje op kosten van de staat, hè. U bent 
een intellectuele dame, maar als ik aantoon 
dat er een probleem is met de fund3111enten 
van de islam, antwoordt u dat er twee 
Twitteraru-s zijn die lelijke dingen posten. 
Dat is intellectueel oneerlijk." 
KHERBACHE: "Nee. wat ti nu doet, is on· 
eerlijk." 
VAN GRIEKEN: "U blijft toch vaag over die 
berichten." 

KHERBACHE: "Ik heb ze 1liet van bu.iten 
geleerd. Ik hou me wel 1net ernstiger d ingen 
bezig. Het gaat me om jullie alge1neen dis
cours. Mijn punt is: mest eerst uw eigen kerk 
uit voor u overno tmen en waarden begint.• 
VAN GRIEKEN: "Maar als wij zeggen dat 
de n1oskeeën n1oeten worden uitge1nest., zijn 
we haatz.naiers. U vergoelijkt extrenlismc. Er 
staan zelfs extre1nistische 1noslin1s op uw 

lijsten." (SP.A·p•·ovincieraadslid Abdelkarin• 
Arbib loofde de aanslagen in Parijs;retL) 
KHERBACHE: "Wij hebben die ntan met
een uit de partij gezet. En on1dat we bekom
merd waren over hem hebben \Ve de radicali
seringsan1btenaar ingelicht. Dát is voor eigen 
deur vegen Maar dat was er één. ·Met de ran
zigheid die uw mandatarissen verspreiden, 
kanje een boek vullen." 
VAN GRIEKEN: (zit vol ongeloof te lachen) 
"\.Vaanzin. U bent bekonunerd 01n een man 
die haat predikt tegen vrouwen en een ver· 
overi.ngsgodsdienst aanhangt:• 
KHERBACHE: (boos) "Maar nee! Dit pik ik 
niet." 
VAN GRIEKEN: "U heeft het wel gezegd." 
KHERBACHE: "Bekommerd om de samen
leving, godverdo1nmel Stop nu eens met al 
mijn woorden te verdraaien tot leugens. Ik 
hoop dat u even kordaat opo·eeclt tegen de 

haatzaa.ierii in uw partij. Maar als ik de re
cente screenshots van uw website zie, vrees 
ik daarvoor. Drol hoor ik u niet over grond
rechten:' (Van Grieken postte op Facebook 
enkele reacties van Vlaamse nioslims di.e de 
aanslagen in Parijs likeum, waarna mkele 
'vri1!11dm' op1iepe11 om rnoslims op te kn.operi; 
red.) 
VAN GRIEKEN: "Ik heb die zaken 1neteen 
laten opkllisen. Die mensen waren geen !iel 
van de partij. Anders had ik hen eruit gegooid. 
Oproepen tot geweld is een grens die je n.iet 
mag overschrijden. Maar als gevolg van die 
Fàcebook-post heb.ik wel doodsbedreigingen 
gekregen. Daar hoor ik u ook niet over." 
KHERBACHE: "Dat is extrem.istne en dat 
veroordeel ik. Noteer: moslimextremisten 

moeten niet oprotten, die inoel je opsluiten. 
Is dat duidelijk genoeg? U heeft blijkbáar 
problemen met Nederlands." 
VAN GRIEKEN: (legt twee Kora11s op tafel) 
"Dit is \Vaar de extremisten én de ge1natigde 
mos!inlS zich op beroepen." 
KHERBACHE: "Wat een plat populisn1e." 
VAN GRIEKEN: ··Hier staan mooie dingen 
in. rnaru· nog veel meer haatboodschappen. 

Als de islrun een toekomst wil hebben m de 
wereld, moet er een Koran 2.0 komen, aange
past aan de 21e eeuw. Zij hebben het verlich
tingsdenken niet meegemaakt. Wij wel. 
Iedereen zou je uitlachen als je vand:tag zegt 
dat meneer pastoor op basis van de bijbel 
1nag oordelen over nlisdadiget'S. Maar bij de 

islam aanvaardt iedereen de sharinrechtban
ken. Een gen1ntigde mosllin is voor mij ie

tnand die de sharia afzweert. Als je geen on· 
derscheid krul 1naken tussen je persoonlijke 
geloof en een politieke ideologie waar een 
staatsstructuur en rechtspraak aan vast· 
hangt. ben je geen godsdienst zoals alle an
dere. Daarom moeten we stoppen met de 
subsidies voor de islam." 
KHERBACHE: "Niet akkoord. De meerder
heid van de moslhns beleeft zijn godsdienst 
binnen de democratie. Iedereen heeft het 
recht on1 een persoonlijk geloof aan te han

gen. Lnat ons er dan voor zorgen dat die reli· 
gie mgebed raakt in onze samenlevmg. 
Gematigde imruns ktuinen daar een grote rol 
in spelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat jon· 
geren op het rechte pad blij ven. Het probleem 
is niet de islam. maar het extrentis1ne. De is
la1n staat wereldwijd voor een enorme uitda-

ging.JaakRaes(hoofdvandeSt<wtsveiligheid; 
red.) pleit voor een 13elgische islam, maar dat 
is te \Veinig. Er moet wereldwijd een moder
ne islam kon10n." 
VAN GRIEKEN: "Er moet helemaal géén 
wereldwijde islrun komen. Wij hebben de is
lam ]lier niet nodig. Hoeveel kerken zijn er in 
Saoedi· Arabië? En in Iran?" 
Vlaams Belang vreest dat de moslims hier 
de sharia gaan invoeren, zo gauw ze in de 
meerderheid zijn. Vindt u dat een totaal 
idioot angstbeeld? 
KHERBACHE: "Slechts een minieme min
derheid pleit voor de invoering van de sharia. 

INTERVIEW 

Ook iri moslûnlanden geldt die lang niet 
overal. Dat :uig.stbeeld moet je dus niet aan
wakkeren. Maar we mogen ook niet naïef 
7ijn Onze democratie is kwetsbaar en we 
n1oeten die blijven verdedigen Als ik pleit 
voor de 1nulticulhrrele srunenleving is dat 
niet vru1uit een misplaatste verdraagzaam
heid. Nee, als we goed 01ngaan 1net diversi

teit kunnen \Ve ervoor zorgen dat de voe· 
dingsbodetn voor radicaliserillg verdwijnt. 
Gedeelde waarden overal illgang doen vin
den. doe je niet door mensen af te stoten. 
maar door ze te verenigen en sociaal te 
integreren:' 
VAN GRIEKEN: "Soms wordt 1nij islamo
fobie ve1weten. Maar de angst voor de islatn 
is nie t irrationeel. ln het Duitsland van de 

jaren 30 was het tnerendeel van de Duitsers 
ookvredevol en gen1atigd. Een kleine gevaar· 
lijkc nlinderheid heeft de rest meegekregen 
en grote misdaden gepleegd. Ten tijde van 
het conm1unisme waren de n1eeste Russen 
vredelievend. Maar een kleine groep ex
treemlinkse idioten heeft de grootste misda
den uit de wereldgeschiedenis gepleegd. Die 
grote meerderheid is dus irrelevant. Het is de 
nlinderheid die de geschiedenis schrijft.• 

KBERBACHE: "Als u zegt dat 99% van de 
n1oslin1S braaf is, kan u toch niet zeggen dat 
de is!rol1 het probleen1 is? Dat is een stap te 
ver. 99% aanvaardt onze rechtsstaat. Door 
contillu te doen alsof dat niet zo is. zit u op 
dezelfde lijn als degenen cl.ie de rechtsstaat 
aa1t\1alle11." 
VAN GRIEKEN: "Maar velen aai1vaarden 
die niét! In het vrij e Westen magje met reli
gies lachen. Maar pas op als je dat met de is
lam doet. Denkt u dat een gewone vrome 
moslin1 aanvaardt dat je Mohannned af
beeldt? 0 1m1ogelijk." 

ZWANWORSTJES OF HALAL? 
Otn de gemoederen te bedru·en. onderbreken 
we het debat even voor de fotoshoot. Zo gauw 
het b;u1clje afstaat, wordt de sfeer opnieuw 
nunder vijandig. Van Grieken drukt 
Kherbache op het hatt dat ze zijn aanvallen 
niet pe1-soonlijk moet nemen. Kherbache 

lacht dat het er pittig aan toe gaat. De buiten
lucht doet hen goed. Kherbache vertelt hoe 
haar vader in Algerije "spagnoli" (Spanjaard) 
werd genoe1nd, omdat hij donkerder was dan 
de geiniddelde Algerijn. En hoe zij na de Jan· 
ge vakMties in Algerije s01ns wei·d gepest 
01ndat ze te bruin zag van de zon. Van 
Grieken verklaart hoe zijn loopbaan in een 
multiculturele school in hartje Antwerpen ~ 
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he1n bewuster maakte van zijn Vlarunse 
identiteit. "Ik ben trol~ op ntijn cultuur en wil 
dat die wordt gerespecteerd." "Dat mag", ant
woordt Kherbache. "Maar jullie zien andere 
culturen te vee1 als een becl1·eiging." 
KHERBACHE: "Ik ben opgegroeid tussen 
twee culturen Mijn vader las aan de keuken
tafel een Franstalige gazet, 1nijn n1oeder een 
Vlarunse. En dan gaven ze con1n1entaru· op 
elkaar. Als hij kloeg over de opkmnst van het 
Vlaams Blok. hield zij vol dat de Vlruuingen 

niet allemaal r.icistisch waren. Als zij wees 
op de problen1en met allochto11e jongeren, 
zei mijn vader dat de meesten gewoon hard 
wilden werken. Zo werd ik dagelijks gecon

fronteerd 1net die culturele verschillen. Ik 
heb geleerd on1 de twee kru1ten van het ver
haal te zien. Het is nooit goed als gemeen
schappen zich afsluiten en op zichzelf terug
plooien." 
VAN GRIEKEN: "Ik ben opgegroeid in de 
Carnotstraat. het verlengde van de 
Turnhoutsebaan die door Borgerhout loopt. 
Waar ik woon, zit je op het kruispunt tussen 
de jodenbuurt, Chinese butnt, islamieten, 

homobuwt en stationskwartieren. lk ben 
een product van de n1ulticulturele samenle

ving en heb me daar nooit voor afgesloten. 
Mijn straat \verd afgezet. toen Dyab Abou 
Jalrjah stond op te roepen tot rellen." 
KHERBACHE: "Dat is al lang ontkend. Luc 
Lamine heeft ge?..egd dat Abou Jahjah daar 
was om de gemoederen van de opgehitste 
jongeren te bedaren" 
VAN GRIEKEN: "De volgende dagkwan1 ik 
op school en hoorde ik allochtone klasgeno
ten zeggen dat het ambetant was dat bom-
1n a's hw1 hru1dtas vastgrepen zodra ze hen 
zagen. Zij hadden niks 1net die rellen te 111a
ken. Toen zUn mijn ogen opengegaan. Er zijn 
zoveel jongeren die hw1 best doen. ~[aar de 
rotte appels verpesten het voor ons én voor 
andere mosli1ns. Daarom ben ik zo hard voor 
degenen die ons kader niet aanvaarden." 
Zijn er andere bepalende momenten 
geweest? 
VAN GRIEKEN: "Ik ben nooit overvallen 
geweest, als u dat bedoelt. En het is niet om

dat je ovetvallen wordt door één ~Iarokkaan 
dat daarcnn alle Marokk.'tnen slecht zijn. 1k 
doe aan politiek op basis van feiten en c~ifers. 
[k zie dat de helft van onze gevangenen niet 
de Belgische nationaliteit heeft. En dat er elk 
jaar 70.000 vreemdelingen van buiten de EU 
naar België komen. onder meer via gezins
liereniging. 70.000, dat is elk jaar een stad als 
Oostende of Hassel t erbij. Ik begrijp dat zij 
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een betere toekomst willen. Maar we kwlnen 
ónze n1ensen niet eens allen1aal een toe
komst en een job geven Het is dus onmense
lijk om te zeggen: 'Ko1n maar af. het zal wel 
lukken: ·· 
U schuwde in uw jonge jaren de provoca· 
tie niet .. U ging ooit Zwanworstjes uitde· 
len op een halalbarbecue van een school. 
VAN GRIEKEN: (geërgerd) "'Daar gaan we 

weer. Van de heisa die dat heeft te\veegge· 
bracht, ben ik echt niet goed ge"'-eest, Een 
bezorgde ouder belde ons. 01ndat zijn kind 
naar het stedelijk ondenvijs in Schoten ging. 
Het 111ulticulturele werd daar zwaar gepro
mooten op hun schoolbarbecue kon je alleen 
maar halalvlees eten Wij zijn daar 
Zwanworstjes gallll uitdelen, met als bood
schap: 'Van kinderen blijf je a( je moet hen 

niet indoctrineren.' Twee dagen later 
schreeuwden de kranten 1n oord en brand. Ik 
heb nog naar een krantenredactie gebeld om 

onze boodschap uit te leggen, maar de hoofd
redacteur schold 1ne de huid vol Die actie is 
volledig in ons gezicht ontploft." 
Waarom heeft u problemen met een ha· 
lalbarbecue? 
VAN GRIEKEN: "Halalvlees eten is ieders 
volste recht. Het wordt een probleen1 als je 

iederéén op school verplicht 0111 halal te eten. 
Stel dat n1en n1oslinlkinderen had verplicht 
om varkensvlees te eten. Het kot was te klein 
geweest." 
KHERBACHE: "Dat verhaal bewijst dat we 
nog n1oeten leren 01ngaan met diversiteit. 
Mijn kinderen spelen op het De Coninckplein 
met jongeren van allerlei nationaliteiten. 
klew·en en religies. Ze vinden dat doodnor
maal We moeten hen dat van ]deins afleren. 

Helaas bestaat er nog geen systeen1 om hen 
op school te laten kemlÎSmaken 1net de ver
schillende religies. Daru·o1n volgen mijn kin
deren elk jaru· een andere religie. Ze hebben 

daardoor zowel islamofobie als ru1tisemitis· 
me moeten ondergaan. Dat is toch intriest'! 
Kinderen moeten elkaars gebn1ike11 en le
vensbeschouwingen leren kennen. zodat ze 
die later niet als bedreigend zien Dat zou veel 
mi!.-verstanden trit de wereld helpen. Dat 
daar zo weinig aandacht aan tvordt besteed, 
vind ik een vonn van verzuun." 
VAN GRIEKEN: "Maar die diversiteit mag 
niet ten koste gaan van wat wij hebben opge
bouwd. Mijn ha1t bloedt als ken;tstallen en 
Zwarte P iet onder druk komen te staan. \.Vij 
hebben een prachtige sanienleving en wel
vaart. Als je aan 011ze f1.1ndamenten raakt. zet 
je dat alleinaal op het spel" 
KHERBACHE: "Onze srunenleving is mij 

ook heel dierbaru: Maru· die diversiteit is e r 
nu eenmaal. Als we er niet in slagen om dáar 
een succes van te maken, missen we een gro
te kans. We moeten n1ensen verbinden Ze 
moeten elkaar ontmoeten en leren kennen, 
in plaats van \Van trouwen." 
Legt u minder de nadruk op 'aanpassen'? 
KHERBACHE: "Wie naar hier komt, moet 
zich Î11tegreren en onze rechtsstaat aru1vaar
den. Maar wie hier wordt geboren, moet dat 
ook doen. We moeten allen1aal leren 01ngaan 
nlet de multiculturele samenleving. Ook de 
blanke Vlaming.r 
VAN GRIEKEN: "Daar zit het grote ver
schil met wat wij zeggen. Het multi-etnische 
Vlaanderen is een feit , maar ik hoef geen 
multicultureel Vlaanderen Migranten ko-
1nen hier nieuw bij. Zij genieten mee van wat 
wij hebben opgebouwd. Dan is het minste 
wat je kan vragen dat ze zich aanpassen aan 
Ónze wetten, nonnen en waarden Als een 

Engelsman naar Vlaanderen verhuist. moet 
hij hier ook rechts rijden en niet links. Ik vind 
het jammer dat onze cultuw· hier zo weinig 
als de leidende wordt voorgesteld. Dat zou 
veel duidelijker zijn. Niet elke cultuur is 
evenwaardig." 
KHERBACHE: "Andere cultw·en kunnen 
ook een verrijking zijn Wij tvoonden vroeger 
in het huis van ntljn groot1noeder in het 
Ke1npense Oelcgein. We zijn bewust ver· 
huisd naar het De Coninckplein in 
Antwerpen-centrwn. mndat we onze kinde
ren willen laten opgroeien in een d iverse 
stad. Zo worden ie wereldwijs. Alle steden 
die nu goed omgaan met hun diversiteit gaan 
vooruil Steden die daar verkrampt op reage
ren, doen het slechter." 

VAN GRIEKEN: "Ik ken geen enkele stu

die die dat aantoont . Maar ik ken er wel die 
bewijzen dat monocultw·ele klassen uit· 
blinken. In 111ulticulttu-ele klassen verlies je 
veel energie met problemen en verschillen 
te overbruggen.De nadelen van de multicul· 
turele samenleving zijn groter dan de voor
delen." 
KHERBACHE: "Hoe meer diversiteit in de 
kl a.~, hoe groter de tritdaging, dat klopt. Er 
zijn ook studies die zeggen dat gescheiden 
onderwijs van 1nannen en vrouwen beter zou 
zijn, omdat het n1eer rust brengt in de klas. 
Maar andere pedagogen zeggen datje kinde 
ren net 1noetleren onlgaru1 met die verschil· 
len . Wat heeft zo'n monocultw-ele klas voor 
zin in een 1nulticulturele 1naatschappij?" 

KLAPPEN 
Meneer Van Grieken, u sprak daarstraks 
over doodsbedreigingen. Hoe gevaarlijk 
is het om Vlaams Belanger te zijn? 

INTERVIEW 

VAN GRIEKEN: "lk wil daarover niet in 
detail treden. omdat ik vincldatje geen schrik 
mag hebben om als Vlaan1s Belanger naar 
buiten te komen. Mevrouw Kherbache zei 
net dat racis1ne iets met je doet. Maar als 
vijftienjarige naai· buiten komen als Vlaams 

Belanger, dat is ook niet mals. Als we prun· 
fletten gingen uitdelen, werd er in ons ge· 
zicht gespuwd. Afwijzingen, bedreigingen. 
fysiek geweld. Ik heb het allemaal 1neege-
1naclkt." 
Wat deed u dan? 
VAN GRIEKEN: "Ik ben vreedzaain. maar 
weerbaar. Als iemand op mijn ge-ácht slaat, 
bied ik niet mijn andere wang aan Door al 
die toestanden heb ik wel een onnatuurlijk 
dik vel ontwikkeld. Bij die doodsbedreigin
gen haalde ik mijn schouders op. Tot mijn 
onlgeving me erop wees dat dat ook over hen 
ging. Daru·om heb ik klacht ingediend. Maar 
ik vind niet dat ik iets fout doe. Ik ben vurig 
en heb een afwijkende mening. Als dat de re· 
den is om mij in elkaar te slaan of met de 
dood te bedreigen. ligt hetprobleen1 bij mijn 
aanvaller. Niet bij 111ij." 
KHERBACHE: "Ik herim1er me hoe ik 1net 
1nijn n1an vroeger langs het hoofdkwai1ier 

vru1 de NSV-jongeren wandelde. Dat was 
heel intimiderend. Als er volk buiten stond, 

\Verci er altijd geduwd en get rokken De NSV. 
dat waren geen doetjes. hè:' 
VAN GRIEKEN: "Ik ben rnree jaar NSV
preses in Antwerpen geweest. Als dat ge
bew·d is. is dat onaanvaardbaar. Voor mij is 
geweld de grens:· 
KHERBACHE: "Dat is niet mijn persoon
lijke ervaring nlet het NSV. Maar als NSV 
voo1taan een geweldloze organisatie wordt , 
zou datalvasteenstapvooruit zijn." 
Heeft u als kabinetchef van Di Rupo ook 
bedreigingen gekregen? 
KHERBACHE: "Dat niet. Maar je voelt de 
verruwing wel, zeker op de sociale media. Ik 
1naak n1e zorgen over de polarisering in onze 
1naatschappij. Voor of tegen de islam. Voor of 
tegen de stakingen. Voor of tegen de regering. 
Mensen zien geen grijs meer. Het is wit of 
Z\Vart Al die woede en tegenstellingen zijn 

niet gezond. Net daaro1n vind ik dat we als 
politici tnensen bij elkaru· n1oeten brengen. 
Als je ste1nn1en haalt op basis van angstzaai
erij werk je de verruwing alleen maar in de 
h!Uld." 
VAN GRIEKEN: "Da's waar. We nioeten 
kunnen botsen en het debat mag hard zijn. 
Maar aan het eind vai1deritmoetje mekaars 
verschillende n1en.ing 1-especteren." • 
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