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KATY BOELS

Josephine Vrancken,
Broekstraat 34, bus 4,

3620 Lanaken
Op 3 september wordt Jo-

sephine 87 jaar. Ze heeft jaren de
weekkrant rondgedragen in Lana-
ken. Wie stuurt haar een kaartje? Al-
vast bedankt.

Christiane Van Den Noortgate,
Oude Heirebaan 14, 9620 Zotte-
gem
Christiane wordt op 4 september 68
jaar. Ze krijgt graag post en ook vele
mooie kaartjes, wie helpt er mee
haar te verrassen? Dank, haar zus-
ters & schoonzus en goede vriedin-
nen.

Niets kan verantwoorden
dat die jongen in het 
station van Aarschot 
op de sporen is geduwd.
Daar is geen enkel excuus
voor. Wat er ook aan 
vooraf is gegaan 

Maria Elena Fernandez

Mijn bijna 14-jarige zoon
kreeg deze week een sms
van een vriendje: Licht
mijn rugzak noch bijju?
Schrap gerust nog maar
wat uurtjes Nederlands 

Jan De Vuyst

Wie een eigen zaak wil
starten, heeft vanaf 
1 september 2018 niet
langer een attest 
bedrijfsbeheer nodig:
een garantie op 
een hoop miskleunen
en faillissementen

Victor Vandesande

FACEBOOK 

REACTIES

KAARTJE
STUREN passages te kaderen «binnen de

gehele tekst». Maar wie heeft het
recht om te kiezen welke passage
door welke andere passage moet
worden uitgelegd?
Marc Coolman, Gent

SLECHT DAGLICHT
Sven Gatz was er als de kippen bij
om de katholieke kerk in een slecht
daglicht te plaatsen. Waarom altijd
die onverdraagzaamheid aan het
adres van katholieken? Oudere
mensen en zieken hebben recht op
de wekelijkse eucharistie op tv. 
Luc F.E. Verreycken 

GOEDE RAAD
Hoera, een grote menigte volgt de
eucharistieviering op tv want op
sociale media was er ophef over de
lezing in de viering van 26 augustus.
De gewraakte zin is de 2de zin van
de lezing: «Vrouwen wees je man
onderdanig». Terwijl de eerste zin
van deze lezing luidt: «Wees elkaar
onderdanig, wat het vervolg zal
bewijzen» want in de volgende
passages wordt aan de man
 gezegd zijn vrouw te beminnen zo-
als zijn eigen lichaam. Op de tweede
zin springt minister Gatz in weer-
om een poging om de Eucharistie-
vieringen op tv af te schaffen. Had
hij de moeite gedaan de ganse
 lezing te overlopen, dan zou hij
 beseffen dat dit raadgevingen zijn
voor een volmaakt huwelijksleven.
Laat de zieken, bejaarden en
 gehandicapten hun veertiendaagse
eucharistie behouden.
Victor Van der Vloet,
Sint-Genesius-Rode

«Vrouwen, wees onder-
danig aan uw man», zo
klonk het zondag in de
mis die werd uitge -
zonden op Eén. De
vrouwonvriendelijke
uitspraak deed heel wat
stof opwaaien op sociale
media, maar ook bij
 politici zoals Media -
minister Sven Gatz. Toch
vinden experts het kort door
de bocht om de bijbel vrouw -
onvriendelijk te noemen.

OUDE TEKSTEN
Hoe komt het dat zoveel mensen
verontwaardigd zijn over deze
tweeduizend jaar oude teksten, als
niemand nog interesse heeft in het
evangelie en het al zeker niet meer
toepast. Gaan we nu ook alle 
films verbieden die in vrouw -
onvriendelijke tijden gemaakt zijn?
Zullen we de vrouwonvriendelijke
geschiedenisboeken dan ook maar
uit de scholen bannen?
Harry Vandelaer

ZONDER DUIDING
Ik heb er niks tegen dat er in boeken
die bijna tweeduizend jaar geleden
geschreven werden vrouwonvrien-
delijke zaken staan. Ik heb er wel
veel tegen dat zulke teksten nu 
nog voorgelezen worden zonder
correctie of uitleg!
Jan Verdeghem

HEILIG BOEK
De bijbel is een «heilig boek» en
wordt geacht geïnspireerd te zijn
door (diegenen die een bijzondere
relatie hadden met) ‘de allerhoog-
ste’. Onethische passages uit de
bijbel worden door de «exegeten»
(tekstuitleggers) meestal toe -
gelicht met verwijzingen naar de
tijdsgeest. Is het onredelijk om van
een vooruitziende almachtige
 beter te verwachten, zoals het
vooropstellen van in den beginne
van universele ethisch correcte
principes, zoals de gelijkheid van
mensen, zonder enig onderscheid?
Daarnaast probeert men  foute

MEER REACTIES OP HLN.BE EN 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA

LEUKSTE
VAKANTIE-

FOTO

Tijdens onze 
vakantie in 
Zuid-Frankrijk
kwam een vlinder
plots mee UNO 
spelen met onze
dochter 
Dieuwke Jacops! 
Ingestuurd door 
Vicky Mols uit Eindhout

«IK DEEL FRANCKEN ZIJN SMAAK, 
MAAR NIET ZIJN MENING»
Een Facebookbericht van staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken 
(N-VA) veroorzaakte heel wat ophef op
 sociale media. De politicus had commentaar
geuit bij een artikel over ‘sexy lingerie voor
mannen’. Nadat hij de post verschillende
 keren had aangepast, werd het bericht
 uiteindelijk verwijderd. 

NIET AKKOORD
Alle respect voor Francken. Maar ik deel zijn
mening deze keer niet. Wel eerder zijn smaak.
Ik hoef als man ook geen lingerie. Maar
 omdat sommige mannen dat wel graag
 dragen het over doordraaien hebben? Neen,
niet akkoord.
Chris Devlaeminck

NORMALE REACTIE
Je mag dragen wat je wil, inderdaad. Maar
daarom moet dat niet in het lang en het breed
worden uitgesmeerd in de media. Ik denk dat
de reactie van Francken een hele normale
 reactie voor een man is. Wat is het probleem?
Jose Segers

GESCOORD
Theo Francken heeft weer gescoord. Maar
dergelijke doelpunten scoort men alleen in
5de provinciale met een ploeg geleid door
Bart De Wever en met o.a. Carl De Vos als
supporter.
Fernand Herman

GEDACHTEPOLITIE
Fan of niet, ik voel niet de behoefte mij in het
openbaar af te vragen wat anderen aandoen
onder hun kledij. Men zou kunnen vermoeden
dat Theo Francken voldoende katjes te
 geselen heeft, maar blijkbaar heeft hij ook
nog tijd om de Gedachtepolitie uit Georges
Orwell's roman 1984 na te spelen. Het begint
met het afwijzen van alles wat vreemd is aan
de eigen cultuur en eindigt met het afwijzen
van ieder ideologisch anders denkend mens.
Wordt het niet ver tijd dat ook die plaat eens
afgezet wordt?
Igual Juan Antonio

LACHEN
Francken laat zijn volk lachen met mannen in
onderbroek. Voor hem geen muggenzifterij
over de bijbelverzen, alléén Vlaamse kluchten
met Hollandse acteurs!
Francine Vanderstraeten

WIE IS WIE?
Herkent men daar niet De Winter, De Wever
en Francken in hun lingeriesetje? Wie is wie?
Patrick Van Lersberghe

NIEUWE BEVOEGDHEID
Onze federale regering wordt aangevuld met
een staatssecretaris van lingeriezaken.
Geert Messiaen

NORMEN
Francken als verdediger van de gangbare
normen? Vlaamse fundamentele arrogantie.
Dirk De Cock

GEEN FLATER
Geloof maar niet dat dit toevallige ‘brain
farts’ zijn van onze Theo... Dit past in een
strategie: nu eens de (trans)migranten, dan
weer de allochtonen, vervolgens de holebi's
en transgenders aanpakken en dan van
 vooraf aan herbeginnen om ervoor te zorgen
dat de gemeenteraadsverkiezingen vooral
niet over lokaal beleid zullen gaan...
Margot Verniers

BOODSCHAP VERSPREIDEN
«Voel jullie vooral niet beledigd of aan -
gevallen, het is niets persoonlijks», schreef
Francken nog. Waarom plaatste hij dit

 bericht überhaupt, en vroeg hij dan ook nog
eens om het te delen? Toch enkel om zijn
 afkeurende boodschap te verspreiden?
Diane Bernaerts

MANS
Ik zou het waarderen indien Theo Francken
meer mans zou zijn door bij zijn les te blijven,
en zijn werk te doen. Het lot van tien -
duizenden mensen ligt in zijn twitterende
handen. Hij is meester na God doch ver-
prutst zijn tijd met naar onderkleding te
 gapen. Triestig.
Jan van Helmont

VERWIJFD
Zijn er hier nog echte mannen? Mannen die
de deur openhouden, met een baard van
twee dagen durven rondlopen, zonder
knoet in hun haar? Ze worden zeldzaam.
Zou dat komen omdat ze kraantjeswater
drinken dat vervuild is met vrouwelijke
 hormonen? Steeds meer mannen zijn ver-
wijfd. Hopelijk komt er eens een kentering...
Guido Vermeyen

LOLA
Wie kent de tekst nog van Lola van de
Kinks? Girls will be boys, and boys will be
girls. It's a mixed-up, muddled-up, shook-
up world. Vandaag zouden de Kinks 
UNIA achter zich krijgen voor zo’n
 kwetsende bewering!
Albert Devrije

GOEDE TIP
Mogelijk een idee als ik ga solliciteren. 
Zo’n setje maakt me als 55-plusser
 mogelijk toch aantrekkelijk voor werk -
gevers die nu doen alsof ik niet besta.
Jean Vermote

«WAAROM ALTIJD DIE
ONVERDRAAGZAAMHEID
TEGENOVER KATHOLIEKEN?»

NORA TILLEY
Sterkte aan Nora Tilley en haar fa-
milie. Ik weet waarover ik schrijf, ik
heb na een lijdensweg van 4 jaar
enkele maanden geleden zelf mijn
vrouw verloren aan die vreselijke
ziekte. We hadden ook geen recht
op steun van de VAPH, daar zij ook
66 jaar was toen de diagnose
 bevestigd is. Gelukkig was de ALS-
Liga er om ons te steunen.
Frans Callemein, Dadizele

DISCRIMINATIE
Graag sluit ik mij aan bij de heren
Martin Boudry en Dirk Rosez 
(Dialoog van dinsdag) en spreek
ook mijn diepe verontwaardiging
uit voor het grote onrecht dat een
overheid – zonder verpinken –
weigert financiële tussenkomst te
verlenen aan personen die na hun
65ste verjaardag met een ernstige
ziekte zoals ALS of blindheid
 geconfronteerd worden.Deze
mensen moeten beroep doen op
sociale organisaties om toch een
beetje hulp te krijgen. Schandelijk
gewoon. Ik leef mee met iedereen die
in dat geval. Veel sterkte en harte-

lijk dank aan deze organisaties.
Waar zijn de politici die hieraan iets
kunnen verhelpen? Of is dat 
electoraal niet interessant genoeg?
Paul Geerts, Wilrijk

TOBBACK
Louis Tobback maakt zijn beklag
dat hij te lang moet wachten om de
101 te bereiken. Hoe durft hij! Hij
was volksvertegenwoordiger van
1974 tot 1991, voorzitter van de
SP-fractie in het parlement van
1978 tot 1988, lid van de Vlaamse
Raad van 1980 tot 1995, minister
van Binnenlandse Zaken en de
 Modernisering van de Openbare
Diensten van 1988 tot 1992, senator
van 1991 tot 1995 en nogmaals
 minister van Binnenlandse Zaken
en Ambtenarenzaken van 1992 tot
1994 en in 1998 vice-premier en
 opnieuw minister van Binnen -
landse Zaken. Nadien gewoon
 burgemeester van Leuven van
1995 tot op vandaag. En spijts dit
alles nog geen tijd gevonden om de
101 vlot bereikbaar te maken.
Andries van Rijsbergen, Bredene
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KATY BOELS

Josephine Vrancken,
Broekstraat 34, bus 4,

3620 Lanaken
Op 3 september wordt Jo-

sephine 87 jaar. Ze heeft jaren de
weekkrant rondgedragen in Lana-
ken. Wie stuurt haar een kaartje? Al-
vast bedankt.

Christiane Van Den Noortgate,
Oude Heirebaan 14, 9620 Zotte-
gem
Christiane wordt op 4 september 68
jaar. Ze krijgt graag post en ook vele
mooie kaartjes, wie helpt er mee
haar te verrassen? Dank, haar zus-
ters & schoonzus en goede vriedin-
nen.

Niets kan verantwoorden
dat die jongen in het 
station van Aarschot 
op de sporen is geduwd.
Daar is geen enkel excuus
voor. Wat er ook aan 
vooraf is gegaan 

Maria Elena Fernandez

Mijn bijna 14-jarige zoon
kreeg deze week een sms
van een vriendje: Licht
mijn rugzak noch bijju?
Schrap gerust nog maar
wat uurtjes Nederlands 

Jan De Vuyst

Wie een eigen zaak wil
starten, heeft vanaf 
1 september 2018 niet
langer een attest 
bedrijfsbeheer nodig:
een garantie op 
een hoop miskleunen
en faillissementen

Victor Vandesande

FACEBOOK 

REACTIES

KAARTJE
STUREN passages te kaderen «binnen de

gehele tekst». Maar wie heeft het
recht om te kiezen welke passage
door welke andere passage moet
worden uitgelegd?
Marc Coolman, Gent

SLECHT DAGLICHT
Sven Gatz was er als de kippen bij
om de katholieke kerk in een slecht
daglicht te plaatsen. Waarom altijd
die onverdraagzaamheid aan het
adres van katholieken? Oudere
mensen en zieken hebben recht op
de wekelijkse eucharistie op tv. 
Luc F.E. Verreycken 

GOEDE RAAD
Hoera, een grote menigte volgt de
eucharistieviering op tv want op
sociale media was er ophef over de
lezing in de viering van 26 augustus.
De gewraakte zin is de 2de zin van
de lezing: «Vrouwen wees je man
onderdanig». Terwijl de eerste zin
van deze lezing luidt: «Wees elkaar
onderdanig, wat het vervolg zal
bewijzen» want in de volgende
passages wordt aan de man
 gezegd zijn vrouw te beminnen zo-
als zijn eigen lichaam. Op de tweede
zin springt minister Gatz in weer-
om een poging om de Eucharistie-
vieringen op tv af te schaffen. Had
hij de moeite gedaan de ganse
 lezing te overlopen, dan zou hij
 beseffen dat dit raadgevingen zijn
voor een volmaakt huwelijksleven.
Laat de zieken, bejaarden en
 gehandicapten hun veertiendaagse
eucharistie behouden.
Victor Van der Vloet,
Sint-Genesius-Rode

«Vrouwen, wees onder-
danig aan uw man», zo
klonk het zondag in de
mis die werd uitge -
zonden op Eén. De
vrouwonvriendelijke
uitspraak deed heel wat
stof opwaaien op sociale
media, maar ook bij
 politici zoals Media -
minister Sven Gatz. Toch
vinden experts het kort door
de bocht om de bijbel vrouw -
onvriendelijk te noemen.

OUDE TEKSTEN
Hoe komt het dat zoveel mensen
verontwaardigd zijn over deze
tweeduizend jaar oude teksten, als
niemand nog interesse heeft in het
evangelie en het al zeker niet meer
toepast. Gaan we nu ook alle 
films verbieden die in vrouw -
onvriendelijke tijden gemaakt zijn?
Zullen we de vrouwonvriendelijke
geschiedenisboeken dan ook maar
uit de scholen bannen?
Harry Vandelaer

ZONDER DUIDING
Ik heb er niks tegen dat er in boeken
die bijna tweeduizend jaar geleden
geschreven werden vrouwonvrien-
delijke zaken staan. Ik heb er wel
veel tegen dat zulke teksten nu 
nog voorgelezen worden zonder
correctie of uitleg!
Jan Verdeghem

HEILIG BOEK
De bijbel is een «heilig boek» en
wordt geacht geïnspireerd te zijn
door (diegenen die een bijzondere
relatie hadden met) ‘de allerhoog-
ste’. Onethische passages uit de
bijbel worden door de «exegeten»
(tekstuitleggers) meestal toe -
gelicht met verwijzingen naar de
tijdsgeest. Is het onredelijk om van
een vooruitziende almachtige
 beter te verwachten, zoals het
vooropstellen van in den beginne
van universele ethisch correcte
principes, zoals de gelijkheid van
mensen, zonder enig onderscheid?
Daarnaast probeert men  foute

MEER REACTIES OP HLN.BE EN 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA

LEUKSTE
VAKANTIE-

FOTO

Tijdens onze 
vakantie in 
Zuid-Frankrijk
kwam een vlinder
plots mee UNO 
spelen met onze
dochter 
Dieuwke Jacops! 
Ingestuurd door 
Vicky Mols uit Eindhout

«IK DEEL FRANCKEN ZIJN SMAAK, 
MAAR NIET ZIJN MENING»
Een Facebookbericht van staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken 
(N-VA) veroorzaakte heel wat ophef op
 sociale media. De politicus had commentaar
geuit bij een artikel over ‘sexy lingerie voor
mannen’. Nadat hij de post verschillende
 keren had aangepast, werd het bericht
 uiteindelijk verwijderd. 

NIET AKKOORD
Alle respect voor Francken. Maar ik deel zijn
mening deze keer niet. Wel eerder zijn smaak.
Ik hoef als man ook geen lingerie. Maar
 omdat sommige mannen dat wel graag
 dragen het over doordraaien hebben? Neen,
niet akkoord.
Chris Devlaeminck

NORMALE REACTIE
Je mag dragen wat je wil, inderdaad. Maar
daarom moet dat niet in het lang en het breed
worden uitgesmeerd in de media. Ik denk dat
de reactie van Francken een hele normale
 reactie voor een man is. Wat is het probleem?
Jose Segers

GESCOORD
Theo Francken heeft weer gescoord. Maar
dergelijke doelpunten scoort men alleen in
5de provinciale met een ploeg geleid door
Bart De Wever en met o.a. Carl De Vos als
supporter.
Fernand Herman

GEDACHTEPOLITIE
Fan of niet, ik voel niet de behoefte mij in het
openbaar af te vragen wat anderen aandoen
onder hun kledij. Men zou kunnen vermoeden
dat Theo Francken voldoende katjes te
 geselen heeft, maar blijkbaar heeft hij ook
nog tijd om de Gedachtepolitie uit Georges
Orwell's roman 1984 na te spelen. Het begint
met het afwijzen van alles wat vreemd is aan
de eigen cultuur en eindigt met het afwijzen
van ieder ideologisch anders denkend mens.
Wordt het niet ver tijd dat ook die plaat eens
afgezet wordt?
Igual Juan Antonio

LACHEN
Francken laat zijn volk lachen met mannen in
onderbroek. Voor hem geen muggenzifterij
over de bijbelverzen, alléén Vlaamse kluchten
met Hollandse acteurs!
Francine Vanderstraeten

WIE IS WIE?
Herkent men daar niet De Winter, De Wever
en Francken in hun lingeriesetje? Wie is wie?
Patrick Van Lersberghe

NIEUWE BEVOEGDHEID
Onze federale regering wordt aangevuld met
een staatssecretaris van lingeriezaken.
Geert Messiaen

NORMEN
Francken als verdediger van de gangbare
normen? Vlaamse fundamentele arrogantie.
Dirk De Cock

GEEN FLATER
Geloof maar niet dat dit toevallige ‘brain
farts’ zijn van onze Theo... Dit past in een
strategie: nu eens de (trans)migranten, dan
weer de allochtonen, vervolgens de holebi's
en transgenders aanpakken en dan van
 vooraf aan herbeginnen om ervoor te zorgen
dat de gemeenteraadsverkiezingen vooral
niet over lokaal beleid zullen gaan...
Margot Verniers

BOODSCHAP VERSPREIDEN
«Voel jullie vooral niet beledigd of aan -
gevallen, het is niets persoonlijks», schreef
Francken nog. Waarom plaatste hij dit

 bericht überhaupt, en vroeg hij dan ook nog
eens om het te delen? Toch enkel om zijn
 afkeurende boodschap te verspreiden?
Diane Bernaerts

MANS
Ik zou het waarderen indien Theo Francken
meer mans zou zijn door bij zijn les te blijven,
en zijn werk te doen. Het lot van tien -
duizenden mensen ligt in zijn twitterende
handen. Hij is meester na God doch ver-
prutst zijn tijd met naar onderkleding te
 gapen. Triestig.
Jan van Helmont

VERWIJFD
Zijn er hier nog echte mannen? Mannen die
de deur openhouden, met een baard van
twee dagen durven rondlopen, zonder
knoet in hun haar? Ze worden zeldzaam.
Zou dat komen omdat ze kraantjeswater
drinken dat vervuild is met vrouwelijke
 hormonen? Steeds meer mannen zijn ver-
wijfd. Hopelijk komt er eens een kentering...
Guido Vermeyen

LOLA
Wie kent de tekst nog van Lola van de
Kinks? Girls will be boys, and boys will be
girls. It's a mixed-up, muddled-up, shook-
up world. Vandaag zouden de Kinks 
UNIA achter zich krijgen voor zo’n
 kwetsende bewering!
Albert Devrije

GOEDE TIP
Mogelijk een idee als ik ga solliciteren. 
Zo’n setje maakt me als 55-plusser
 mogelijk toch aantrekkelijk voor werk -
gevers die nu doen alsof ik niet besta.
Jean Vermote

«WAAROM ALTIJD DIE
ONVERDRAAGZAAMHEID
TEGENOVER KATHOLIEKEN?»

NORA TILLEY
Sterkte aan Nora Tilley en haar fa-
milie. Ik weet waarover ik schrijf, ik
heb na een lijdensweg van 4 jaar
enkele maanden geleden zelf mijn
vrouw verloren aan die vreselijke
ziekte. We hadden ook geen recht
op steun van de VAPH, daar zij ook
66 jaar was toen de diagnose
 bevestigd is. Gelukkig was de ALS-
Liga er om ons te steunen.
Frans Callemein, Dadizele

DISCRIMINATIE
Graag sluit ik mij aan bij de heren
Martin Boudry en Dirk Rosez 
(Dialoog van dinsdag) en spreek
ook mijn diepe verontwaardiging
uit voor het grote onrecht dat een
overheid – zonder verpinken –
weigert financiële tussenkomst te
verlenen aan personen die na hun
65ste verjaardag met een ernstige
ziekte zoals ALS of blindheid
 geconfronteerd worden.Deze
mensen moeten beroep doen op
sociale organisaties om toch een
beetje hulp te krijgen. Schandelijk
gewoon. Ik leef mee met iedereen die
in dat geval. Veel sterkte en harte-

lijk dank aan deze organisaties.
Waar zijn de politici die hieraan iets
kunnen verhelpen? Of is dat 
electoraal niet interessant genoeg?
Paul Geerts, Wilrijk

TOBBACK
Louis Tobback maakt zijn beklag
dat hij te lang moet wachten om de
101 te bereiken. Hoe durft hij! Hij
was volksvertegenwoordiger van
1974 tot 1991, voorzitter van de
SP-fractie in het parlement van
1978 tot 1988, lid van de Vlaamse
Raad van 1980 tot 1995, minister
van Binnenlandse Zaken en de
 Modernisering van de Openbare
Diensten van 1988 tot 1992, senator
van 1991 tot 1995 en nogmaals
 minister van Binnenlandse Zaken
en Ambtenarenzaken van 1992 tot
1994 en in 1998 vice-premier en
 opnieuw minister van Binnen -
landse Zaken. Nadien gewoon
 burgemeester van Leuven van
1995 tot op vandaag. En spijts dit
alles nog geen tijd gevonden om de
101 vlot bereikbaar te maken.
Andries van Rijsbergen, Bredene


