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De kinderen van Dirk Van Peel, huisarts en
dorpspoliticus, waren in Kalmthout een
kwarteeuw geleden al een begrip. Verbale en
fysieke plagerij liep soms uit de hand, met als
hoogtepunt twee broers die hun zus met een
slagersmes in de hand achternazaten tot in de
wachtkamer.

Ook vandaag zitten Valerie (34) en Michael
(35) bepaald niet op dezelfde golflengte. Zij is
de voormalige woordvoerster van Bart De
Wever en kamerlid voor de NVA, hij schept er
lol in die partij te bestoken in zijn
eindejaarsconference. Maar ze zien elkaar wel
graag, broer en zus, zij het liever niet te
kleverig. Een knuffel voor de fotograaf is een
opgave, een verbaal steekspel ligt hen veel
beter. ‘Als je dit gesprek al chaotisch vindt, zou
je eens een kerstfeest bij ons moeten
meemaken’, klink het.

Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Valerie: ‘Als een fel politiek debat met alle

kleuren van de regenboog. We hebben een N
VA’ster en een komiek, vader als de oppertjeef,
moeder die voor iedereen supportert, een
oudste broer die liefst twee keer naar Ter zake
kijkt om zich dubbel te kunnen ergeren, en
aangetrouwd ook een fanatieke groene, een
Hollander, een jood en een Humojournalist.’

Michael: ‘Er wordt geprobeerd niet te veel
over politiek te praten, maar dat lukt niet.’

Valerie: ‘Met kerst had ik echt behoefte aan
rust – ik had net een week marathonzittingen
in de Kamer achter de rug, waarbij Laurette
Onkelinx ons had uitgescholden voor racisten
en fascisten – maar die is niet te vinden in zo’n
familie. Gelukkig kon ik met mijn tweeling van
twee jaar af en toe naar een rustig plekje
vluchten.’

Michael: ‘Vergeleken met het echte
parlement wordt er ten huize Van Peel nog
harder gediscussieerd, maar minder ruzie
gemaakt. Meningsverschillen hoeven niet
opgelost te worden om toch een soort van
common ground te vinden.’

Dus toch een tjevennest.
Valerie: ‘Onze pa was geen volbloed CVP’er.

Hij heeft in 1982 zelfs zijn eigen
christendemocratische partij opgericht, de
NCD, omdat de CVP te veel de gevestigde
macht was in Kalmthout.’

Michael: ‘Hij was kampioen in de
voorkeurstemmen, maar zijn partijtje haalde te
weinig zetels en dus kon hij geen burgemeester
worden. Op latere leeftijd is hij gezwicht: if
you can’t beat them, join them. Zo is hij toch
nog OCMWvoorzitter geworden, waardoor hij
eindelijk iets gedaan kan krijgen. Het was een
pragmatische bekering.’

Valerie: ‘Ik ben eens heel boos geworden over
hoe hij gesaboteerd werd. Ik was 14, en hij
haalde ongelooflijk veel voorkeurstemmen.
Maar net voor de verkiezingen verspreidde de
CVP een valse brief in zijn naam – lokale
politiek is vaak de venijnigste. In het lokale
CVPcafé heb ik de nieuwe burgemeester mijn
gedacht gezegd. En die man zei alleen: uw
vader, die zal het nóóit worden. Dan zal ik het
worden, reageerde ik. En woedend naar buiten,
met een degout van politiek. Enfin, het is
anders uitgedraaid.’ (lacht)

De wijze & de dwaas
Jullie boeren allebei zeer goed, maar jullie zijn
niet bepaald politieke medestanders. Wat vond
jij van Michaels show, Valerie?

Valerie: ‘Fantastisch, ik zou niet trotser
kunnen zijn. Zo sterk verschillen wij niet. We
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Marc Van Peel, een verre oom, kennen we al lang. Maar de rijzende sterren onder de Van
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kunt stoppen.’ ‘Of hooguit in het hokje varia.’
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worden gedreven door dezelfde
verontwaardiging. Alleen is onze rol anders.
Hij kan freewheelen en oplossingen suggereren
waarvan je in eerste instantie denkt: hij heeft
godverdomme gelijk. Maar als je even
praktisch nadenkt, zijn ze onhaalbaar. Een
rentesprong voor de schuldeisers van de staat
in plaats van een indexsprong voor de
werknemers: het klinkt leuk, maar het kan
niet.’

Michael: ‘In de politiek mag je jezelf niet in
vraag stellen, of je bent verloren. De oude
spreuk dat de wijze altijd twijfelt, terwijl de
dwaas zeker is van zichzelf, daarmee scoor je
niet. Je kunt geen open vragen stellen in het
parlement, of je wordt afgemaakt.’

‘Zoals de SP.A nu oppositie voert, hoe debiel
is dat? “We gaan oppositie voeren. Waarom?
Omdat we in de oppositie zitten. Ja maar,
misschien zit er ook wel eens een goed idee in
de plannen van de meerderheid? Néé, want wij
zijn de oppositie.” De SP.A doet nu exact
hetzelfde als de NVA vorig jaar: álle ideeën
afschieten. Ik koester mijn vrijheid om altijd
mijn gedacht te zeggen. Ik heb een rothekel
aan die particratie.’
Voor iemand die is opgevoed tot kritisch denken,
moet partijtucht lastig te slikken zijn.

Valerie: ‘Ik ben mijn kritische stem niet kwijt.
De dag dat je intern je gedacht niet meer mag
zeggen bij de NVA, houd ik het voor bekeken.
Ik vaar mee op die tanker omdat ik erin geloof,
en probeer hem door interne discussie in de
richting te houden die ik de juiste vind.’
Welke is die strekking?

Valerie: ‘Een NVA’ster en een
komiek, vader als de oppertjeef,
moeder die voor iedereen
supportert, en aangetrouwd een
groene, een jood en een Humo
journalist’
Michael: ‘Vergeleken met het echte
parlement wordt er ten huize Van
Peel harder gediscussieerd, maar
minder ruzie gemaakt’
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Valerie: ‘Die is niet te benoemen, dat is net
het hokjesdenken waarvan we af moeten. Wat
de NVA van andere partijen onderscheidt, is

dat wij geen zuilen hebben. Dan ben je sneller
kritisch, ook voor jezelf. Een NVAmilitant
zwijgt niet. Zelfs van Bart De Wever pikt die
niet alles zomaar. Wij voeren stevig debat.
Maar we hebben een goede machine om dat
intern te houden. Dat is ook nodig als je het
politieke spel speelt.’

Michael: ‘Mijn haar gaat rechtstaan van de
term “het politieke spel”. Politiek heeft invloed
op onze levens. Ik kan dat niet hebben,
mensen die dat als een spelletje zien. Die
tirades van Onkelinx, maar ook de strategische
zetten van De Wever... Te veel politici maken
een karikatuur van zichzelf.’

Valerie: ‘Maak ik een karikatuur van mezelf?’
Michael: ‘Jij niet, ik heb het over de

kopstukken.’
Valerie: ‘Je veralgemeent. Ik zie in het

parlement veel idealisten die hard werken en
niet voor zichzelf rijden. Gelukkig, anders
stopte ik ermee.’

Michael: ‘Ik geloof ook wel dat veel politici
het goed menen. Dat is nog het gruwelijkste
van al: dat die partijenoorlog hen ontdoet van
hun gezond verstand.’
Wat is jouw alternatief?

Michael: ‘Ik heb er geen. Maar dat is mijn
vrijheid, dat ik dingen mag aanklagen zonder
dat ik oplossingen moet bieden. De artiest
moet alleen vragen stellen.’

Valerie: ‘Dat Michael in zijn shows mensen
wakker schudt en doet nadenken, vind ik
prima. En veel van de vragen die hij stelt, zijn
ook bij mij het zaadje... Al verschilt onze

analyse wel grondig. Ze kunnen de stappen die
deze regering zet wel voorstellen als kommer
en kwel, maar ik ben blij dat de problemen
eindelijk worden aangepakt. Dat we allemaal
langer moeten werken, is geen leuke
boodschap, dus dat doe je als politicus toch
niet uit eigenbelang? De burgers zijn gewoon
te lang gesust dat dat niet nodig zou zijn.’
Waar situeer jij jezelf politiek, Michael?

Michael: ‘Ik ben politiek dakloos. Ik heb ooit
SLP gestemd, sociaalliberaal, maar er is geen
D66 in ons land. En ik heb ook wel sympathie
voor enkele goede standpunten van de
Piratenpartij. De kiezer zou moeten kunnen
stemmen op standpunten, niet op partijen.
Want ik heb over veel onderwerpen een
uitgesproken mening, maar geen enkele partij
waardoor ik me vertegenwoordigd voel.’

‘Na de jongste verkiezingen is opnieuw
gebleken hoe groot het verschil is tussen wat
partijen beloven en wat ze doen. Alle partijen
van de meerderheid raakten het snel eens over
67 jaar als pensioenleeftijd, maar de vier
coalitiepartners hadden allemaal beloofd dat ze
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ook een fanatieke groene, eenHollander, een
jood en eenHumo-journalist.’
Michael: ‘Er wordt geprobeerd niet te veel over
politiek te praten,maar dat lukt niet.’
Valerie: ‘Met kerst had ik echt behoefte aan
rust – ik had net eenweekmarathonzittingen
in deKamer achter de rug, waarbij Laurette
Onkelinx ons had uitgescholden voor racisten
en fascisten –maar die is niet te vinden in zo’n

familie. Gelukkig kon ikmetmijn tweeling
van twee jaar af en toe naar een rustig plekje
vluchten.’
Michael: ‘Vergelekenmet het echte parlement
wordt ten huize VanPeel nog harder
gediscussieerd,maarminder ruzie gemaakt.
Meningsverschillen hoeven niet opgelost te
worden om toch een soort van common ground
te vinden.’

Dus toch een tjevennest.
Valerie: ‘Onze pawas geen volbloed
CVP’er.Hij heeft in 1982 zelfs zijn eigen
christendemocratische partij opgericht, de
NCD, omdat de CVP te veel de gevestigde
machtwas inKalmthout.’
Michael: ‘Hij was kampioen in de
voorkeurstemmen,maar zijn partijtje haalde te
weinig zetels en dus kon hij geen burgemeester»
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die leeftijd niet zouden verhogen.’

Sms van Theo
Er volgt een hevig wellesnietesspelletje

tussen broer en zus, waarbij ‘je weet goed
genoeg wat ik bedoel’ en ‘zullen we het hier
meteen opzoeken op internet?’ heen en weer
vliegen. Het potje bekvechten eindigt op een
gelijkspel.
Je broer geeft de NVA een stevige veeg uit de
pan in zijn show. Steekt dat?

Valerie: ‘Tja, wij zijn vandaag de meest
zichtbare partij, hé?’

Michael: ‘En de relevantste, en de
machtigste. Altijd naar boven mikken, is een
gouden regel in comedy.’

Valerie: ‘Maar je moet niet denken dat daar
verkrampt op gereageerd wordt. Integendeel.
De dag dat politici niet meer met zichzelf
kunnen lachen, is het begin van het einde.’
Zou ‘Francken Theo’ niet wat groen lachen met
de venijnige grappen over hem, nee?

Valerie: (neemt haar gsm) ‘Ik zal je eens een
sms van Theo tonen. Hier: “wens je broer
succes van de staatssecretaris van Deportatie –
euh Migratie.” Met een smiley erachter. Denk
je echt dat wij zo humorloos zijn?’

Michael: ‘Door met iets te lachen
minimaliseer je het. Daarom heb ik het graag
over haat, angst, terrorisme, homofobie,
enzovoort.’
Gevoelige onderwerpen. Pas je je soms aan voor
een bepaald publiek?

Michael: ‘Ik heb mijn show gespeeld voor de
KBC, mét de boze grappen over de
zelfverrijking aan de top van de banken en
mijn woede over die absurde if you pay
peanuts, you get monkeysredenering. Ik heb
ook een mop over het hoofddoekenverbod
gebracht in een zaal vol moslima’s. Mijn enige
zelfcensuur is als ik echt dreig verkeerd
begrepen te worden.’
Je eindejaarsconference is meer dan
moppentapperij, je hebt iets te vertellen. Is dat
belangrijker dan het aantal decibels gelach?

Michael: ‘Het publiek hoeft het niet met me
ééns te zijn. Geen groter compliment dan
mensen die zeggen dat ze niet akkoord waren,
maar wel goed gelachen hebben. Want dan
begin je te discussiëren, en dat is interessanter
dan preken voor je eigen parochie. Voor mijn
shows moet iets ofwel heel relevant zijn, ofwel
heel grappig. Idealiter de twee samen, maar
dat lukt niet zo vaak.’
Je praat uitgebreid over het PalestijnsIsraëlisch
conflict, omdat je er kwaad over bent.

Michael: ‘Ik weet dat er dan effe niet meer
gelachen gaat worden – wat voor een
comedian een gruwel is – maar het is zo
belangrijk en ja, dat maakt me woest. Deze
week nog: Israel weigert het Palestijnse
aandeel in de belastingopbrengst door te
storten omdat de Palestijnen zich hebben
aangemeld voor lidmaatschap van een
internationaal strafhof? Een gerechtshof!

Gebaseerd op een verdrag waarvan slechts drie
landen hun erkenning hebben ingetrokken:
Israel, de VS en Soedan! Er prat op gaan dat je
het enige vrije land in het MiddenOosten
bent en zo’n beleid voeren, dat is zo absurd.’

Eend aan de leiband
Is Michael een denkende mens die grappen is
gaan maken, of andersom?

Valerie: ‘Allebei. Hij is altijd enorm intelligent
geweest, als kind al. Met als averechts effect
dat hij vaak misbegrepen werd. Hij verbeterde
ook altijd zijn leraars, dat hebben die niet zo
graag. Hij kon al lezen voor hij naar het eerste
leerjaar ging, dat had hij geleerd van
Sesamstraat. En altijd alles in vraag stellen.
Het heelal bestuderen met een telescoop, op
zijn eentje in een wei, checken of die
sterrenstand in zijn atlas wel klopte. En hopen
dat hij er een fout in ontdekte, zodat hij er met
iemand ambras over kon maken. Maar ook dat
zotte zat er altijd al in. Dan nam hij een eend
aan een leiband mee naar school.’

Michael: ‘Door een eend aan een leiband mee
naar school te nemen, stel je alles in vraag.’

Valerie: ‘Michael schrijft zich niet in de
maatschappij in. Vandaag nog steeds niet. Drie
maanden per jaar trekt hij er op zijn eentje op
uit met zijn Vespa, door de Sahara of zo.
Waarom?’

Michael: ‘Omdat het plezanter is dan in de
Kamer naar Laurette Onkelinx te luisteren.’

Valerie: ‘Daarom ben ik zo blij dat dit gelukt
is. Want je kunt Michael niet gewoon in die
maatschappij zetten. Mijn vader wilde dat wij
Latijn leerden, naar de universiteit gingen en
carrière maakten. Toen Michael voor het eerst
op een podium ging staan, heb ik hem gezegd:
pa, luister eens één keer naar mij. Laat hem
doen! En nu is hij apetrots. En ik ook.
Vergeten zijn al die optredens in cafés voor
anderhalve man en een paardenkop, en ik zo
hard mogelijk lachen om de rest mee te
krijgen.’
Een politieke carrière is meer voor de hand
liggend ten huize Van Peel. Maar wie had ooit
kunnen denken dat de NVA zo’n steile opmars
zou maken?

Valerie: ‘Ja, ik ben er bij van vóór de grote
overwinningen. Soms denk ik even nostalgisch
aan die tijd dat ik als woordvoerster dertig
persberichten per dag verstuurde voor één
lijntje in de krant. Ik werkte ook meteen
rechtstreeks voor Bart. Idolatrie is mij vreemd,
maar ik heb wel van de meester mogen leren,
met zijn intelligentie en communicatieve
vaardigheden. Dat was een fantastische
periode.’

Michael: ‘Die underdogpositie, dat
ontmaskeren van de macht: dat is ook de enige
manier waarop ik mijn zus met de NVA kan
rijmen. Vandaag vind ik dat moeilijker.’

Valerie: ‘Het zijn nochtans dezelfde mensen.
Al hebben we heel snel moeten groeien. Ik zal
nooit vergeten hoe in 2010 de

verkiezingsuitslagen op het partijsecretariaat
binnenkwamen. Iedereen staarde naar dat
scherm, en Bart zei alleen wow. We waren echt
even onder de indruk van die plotse
verantwoordelijkheid. En toen zei iemand: we
moeten naar de winnaar van de andere kant
bellen, naar Elio Di Rupo. Maar uiteraard had
niemand diens gsmnummer, hoe zouden we?
En toen kwam onze secretaresse binnenlopen,
in alle staten: telefoon, telefoon! Van het
Paleis! Ja, we moesten heel snel
professionaliseren.’
Vandaag ben je kamerlid, na enkele jaren weg te
zijn geweest uit Brussel.

Valerie: ‘Ja, en dat is anders. Een rol achter
de schermen lag me zeker zo goed, ik houd van
het overzicht, terwijl ik nu meer mijn dossiers
moet zoeken. Maar ik doe vooral
volksgezondheid en sociale zaken. Zo volg ik
voor onze partij armoedebeleid op, en als
OCMWvoorzitter in Kapellen is dat een
materie die ik goed ken.’
Armoedebeleid voor de NVA, dat klinkt als een
contradictie.

Valerie: ‘Ten onrechte. Ik was van dichtbij
betrokken bij de onderhandelingen over dit
luik. Het optrekken van het leefloon tot de
armoedegrens, dat hebben wij er doorgeduwd.
Ik zal er vanuit het parlement over waken dat
dat akkoord geen dode letter blijft. Ik zie als
OCMWvoorzitter dagelijks wat het betekent
te moeten rondkomen met amper 800 euro.
We moeten sociale fraude aanpakken en de
mensen niet overdreven pamperen, maar er
zijn nu eenmaal mensen die heel hun leven
van een leefloon zullen afhangen, en dat moet
echt leefbaar zijn.’

Michael: ‘Ik weet dat jij dat meent, en ik
respecteer dat. Maar ik gruwel van de stoken
wortelretoriek van Liesbeth Homans. Wie
over stok en wortel praat, zegt dat de burgers
ezels zijn.’

Valerie: ‘Streng zijn is nodig om het systeem
te vrijwaren voor wie het echt nodig heeft,
Michael.’

Fuck you, terrorism
Opeens beginnen broer en zus spontaan over

enkele onverwachte kanten van elkaar. Zo is de
NVApolitica thuis lang plagend verketterd
omdat ze in Gent ging studeren. ‘Bij de sossen!
Een Termontgirl!’, plaagt Michael. ‘Ze had
toen zelfs een vriend met dreadlocks!’

Valerie pareert: ‘En een flink stuk van mijn
vriendenkring situeert zich nog steeds aan de
linkerzijde. Weer dat hokjesdenken. Trouwens,
jij was op je zestiende al bezig met aandelen!’

‘O ja’, geeft Michael toe. ‘Gordon “greed is
good” Gekko uit Wall Street is nog een held
geweest.’

Valerie: ‘Wij zijn gewoon geen familie die je
in hokjes kunt stoppen.’

Michael: ‘Of hooguit in het hokje varia.’
Waar zie jij Valerie over twintig jaar?

Michael: ‘Ik hoop niet meer in de politiek,
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worden.Op latere leeftijd is hij gezwicht: if you
can’t beat them, join them. Zo is hij toch nog
OCMW-voorzitter geworden, waardoor hij
eindelijk iets gedaan kan krijgen.Hetwas een
pragmatische bekering.’
Valerie: ‘Ik ben eens heel boos geworden over
hoe hij gesaboteerdwerd. Ikwas 14, en hij
haalde ongelooflijk veel voorkeurstemmen.
Maar net voor de verkiezingen verspreidde
de CVP een valse brief in zijn naam– lokale
politiek is vaak de venijnigste. In het lokale
CVP-café heb ik de nieuwe burgemeester
mijn gedacht gezegd. En dieman zei alleen:
uw vader, die zal het nóóit worden.Dan zal ik
het worden, reageerde ik. Enwoedend naar
buiten,met een degout van politiek. Enfin, het
is anders uitgedraaid.’ (lacht)

Dewijze&de dwaas
Jullie boeren allebei zeer goed,maar jullie
zijn niet bepaald politiekemedestanders.
Wat vond jij vanMichaels show, Valerie?
Valerie: ‘Fantastisch, ik zou niet trotser
kunnen zijn. Zo sterk verschillenwij
niet.Weworden gedreven door dezelfde
verontwaardiging. Alleen is onze rol anders.
Hij kan freewheelen en oplossingen suggereren
waarvan je in eerste instantie denkt: hij
heeft godverdomme gelijk.Maar als je even
praktisch nadenkt, zijn ze onhaalbaar. Een
rentesprong voor de schuldeisers van de
staat in plaats van een indexsprong voor de
werknemers: het klinkt leuk,maar het kan
niet.’
Michael: ‘In de politiekmag je jezelf niet in
vraag stellen, of je bent verloren.De oude
spreuk dat dewijze altijd twijfelt, terwijl de
dwaas zeker is van zichzelf, daarmee scoor je
niet. Je kunt geen open vragen stellen in het
parlement, of je wordt afgemaakt.’
‘Zoals de SP.A nu oppositie voert, hoe debiel

is dat? “We gaan oppositie voeren.Waarom?
Omdatwe in de oppositie zitten. Jamaar,
misschien zit er ookwel eens een goed idee in
de plannen van demeerderheid?Néé, want
wij zijn de oppositie.” De SP.A doet nu exact
hetzelfde als deN-VA vorig jaar: álle ideeën
afschieten. Ik koestermijn vrijheid omaltijd
mijn gedacht te zeggen. Ik heb een rothekel
aan die particratie.’
Voor iemand die is opgevoed tot kritisch

denken,moet partijtucht lastig te slikken zijn.
Valerie: ‘Ik benmijn kritische stemniet kwijt.
De dag dat je intern je gedacht nietmeermag
zeggen bij deN-VA, houd ik het voor bekeken.
Ik vaarmee op die tanker omdat ik erin geloof,
en probeer hemdoor interne discussie in de
richting te houden die ik de juiste vind.’
Welke is die strekking?
Valerie: ‘Die is niet te benoemen, dat is net
het hokjesdenkenwaarvanwe afmoeten.Wat
deN-VA van andere partijen onderscheidt, is
dat wij geen zuilen hebben.Dan ben je sneller
kritisch, ook voor jezelf. EenN-VA-militant
zwijgt niet. Zelfs vanBartDeWever pikt die
niet zomaar alles.Wij voeren stevig debat.
Maarwe hebben een goedemachine omdat
intern te houden.Dat is ook nodig als je het
politieke spel speelt.’

Michael: ‘Mijn haar gaat rechtstaan van de
term “het politieke spel”. Politiek heeft invloed
op onze levens. Ik kan dat niet hebben,mensen
die dat als een spelletje zien. Die tirades van
Onkelinx,maar ook de strategische zetten
vanDeWever... Te veel politicimaken een
karikatuur van zichzelf.’
Valerie: ‘Maak ik een karikatuur vanmezelf?’
Michael: ‘Jij niet, ik heb het over de kopstukken.’
Valerie: ‘Je veralgemeent. Ik zie in het
parlement veel idealisten die hardwerken
en niet voor zichzelf rijden. Gelukkig, anders
stopte ik ermee.’
Michael: ‘Ik geloof ookwel dat veel politici het
goedmenen.Dat is nog het gruwelijkste van
al: dat die partijenoorlog hen ontdoet van hun
gezond verstand.’
Wat is jouw alternatief?
Michael: ‘Ik heb er geen.Maar dat ismijn
vrijheid, dat ik dingenmag aanklagen zonder
dat ik oplossingenmoet bieden.De artiest
moet alleen vragen stellen.’
Valerie: ‘DatMichael in zijn showsmensen
wakker schudt en doet nadenken, vind ik
prima. En veel van de vragen die hij stelt,
zijn ook bijmij het zaadje... Al verschilt onze
analysewel grondig. Ze kunnen de stappen die
deze regering zet wel voorstellen als kommer
en kwel,maar ik ben blij dat de problemen
eindelijk worden aangepakt. Datwe
allemaal langermoetenwerken, is geen leuke
boodschap, dus dat doe je als politicus toch
niet uit eigenbelang?De burgers zijn gewoon
te lang gesust dat dat niet nodig zou zijn.’
Waar situeer jij jezelf politiek,Michael?
Michael: ‘Ik ben politiek dakloos. Ik heb
ooit SLP gestemd, sociaal-liberaal,maar er
is geenD66 in ons land. En ik heb ookwel
sympathie voor enkele goede standpunten van
de Piratenpartij. De kiezer zoumoeten kunnen
stemmen op standpunten, niet op partijen.
Want ik heb over veel onderwerpen een
uitgesprokenmening,maar geen enkele partij
waardoor ikme vertegenwoordigd voel.’
‘Na de jongste verkiezingen is opnieuw

gebleken hoe groot het verschil is tussenwat
partijen beloven enwat ze doen. Alle partijen
van demeerderheid raakten het snel eens
over 67 jaar als pensioenleeftijd,maar de vier
coalitiepartners hadden allemaal beloofd dat
ze die leeftijd niet zouden verhogen.’

VanPeelsessions
zusValerie (n-Va) vs.Michael (haha)

Valerie:
‘EenN-VA’ster en
een komiek, vader
als de oppertjeef,
moeder die voor

iedereen supportert,
en aangetrouwd
een groene, een

jood en eenHumo
-journalist’

Michael:
‘Vergelekenmet het
echte parlement
wordt er ten huize
Van Peel harder
gediscussieerd,

maarminder ruzie
gemaakt’
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want ik geloof niet dat je daar gelukkig kunt
worden. En ik zou haar graag gelukkig zien
over twintig jaar.’

Valerie: ‘Lief, hé?
Michael: ‘Veel politici zien de politiek als een

job, maar bij Valerie is dat niet zo. Net zoals ik
het podium niet zie als een job – ik ben
handelsingenieur, ik had veel meer kunnen
verdienen. Maar als je alles iedere avond mee
naar huis neemt, kan politiek een zwaar
bestaan worden. Daarom zou ik haar liever
weer in de journalistiek zien, of in onderzoek
of onderwijs.’
En waar zie jij Michael?

Valerie: ‘Kun je je hele leven grappig blijven?
Van mij mag hij op termijn wat meer
doorschuiven naar het iets artistiekere, à la
Kommil Foo. En verder, tja. Michael woont nu
in Brasschaat in zo’n huis uit een
antikraakproject, op een groot domein zonder
veel comfort. Het zou me niet verbazen dat dat
over twintig jaar nog zo is. Voor mij goed, want
daar is hij gelukkig mee.’

Michael: ‘Het is puur toeval dat ik daar
woon, ik ben van mijn studentenkot naar daar
verhuisd.’

Valerie: ‘En je woont er nog steeds. Dat is
geen toeval, dat ben jij. Michael gaat nóóit iets
doen dat maatschappelijk helemaal aanvaard
is.’

Eén zwarte dag later. Charlie Hebdodag. ’s
Avonds nemen we de draad weer op over de
telefoon. Valerie reageert eerst vooral als ex
journaliste: ‘De tranen schoten me in de ogen,
toen ik het hoorde. Meningen, humor, dat zijn
echt pilaren van onze maatschappij die ze
proberen op te blazen, hé? Ik dacht meteen
terug aan onze fameuze kerstdiners. Als het
politieke gehakketak dreigt te ontsporen, zegt
Michael of mijn andere broer altijd wel iets
grappigs om de spanning uit de lucht te halen.
Want humor doet relativeren, toch?’

Michael belt ’s avonds laat, na zijn
voorstelling in Merksem. ‘Ik ben mijn show
begonnen met: iedereen zijn kalasjnikov netjes
afgegeven? Bomgordels niet laten afgaan vóór
de pauze! En achteraf hebben we met 360
man een selfie gemaakt met opgestoken
vinger: ‘fuck you, terrorism!’. Dat heb ik op
Facebook gezet.’

‘Je moet de humor zoeken in terrorisme,
want zo verklein je het. Daarom ben ik ook
heel blij met de cartoons die meteen
verschijnen. Dat is geen nieuwe lading
Mohammedcartoons, maar grappen die over
de kern van de zaak gaan.’

Michael hoopt dat de brede bevolking zal
reageren zoals de Noren deden met Anders
Breivik: ‘Jullie willen ons verdelen, wel wij
gaan knuffelen. Zo pareer je terreur.’

En of hij zelf iets gaat veranderen aan zijn
show? ‘Uiteraard. Ik spotte in mijn
eindejaarsconference dat AlQaeda has beens
zijn, voorbijgestoken door andere groepen. Tja,

dat klopt dus duidelijk niet meer. Maar mijn
show afzwakken, ga ik uiteraard niet doen.
Terreur gaat over angst zaaien, en dat moet je
nooit toelaten.’
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Sms vanTheo
Er volgt een hevigwelles-nietesspelletje tussen
broer en zus, waarbij ‘je weet goed genoegwat
ik bedoel’ en ‘zullenwe het hiermeteen op
internet opzoeken?’ heen enweer vliegen.Het
potje bekvechten eindigt op een gelijkspel.
Je broer geeft de N-VA een stevige veeg uit
de pan in zijn show. Steekt dat?
Valerie: ‘Tja, wij zijn vandaag demeest
zichtbare partij, hé?’
Michael: ‘En de relevantste, en demachtigste.
Altijd naar bovenmikken, is een gouden regel
in comedy.’
Valerie: ‘Maar jemoet niet denken dat daar
verkrampt op gereageerdwordt. Integendeel.
De dag dat politici nietmeermet zichzelf
kunnen lachen, is het begin van het einde.’

Zou ‘Francken Theo’ niet wat groen lachen
met de venijnige grappen over hem, nee?
Valerie: (neemt haar gsm) ‘Ik zal je eens een
sms vanTheo tonen.Hier: “wens je broer
succes van de staatssecretaris vanDeportatie –
euhMigratie.”Met een smiley erachter. Denk je
echt dat wij zo humorloos zijn?’
Michael: ‘Doormet iets te lachenminimaliseer
je het. Daaromheb ik het graag over haat,
angst, terrorisme, homofobie, enzovoort.’
Gevoelige onderwerpen. Pas je je soms aan
voor een bepaald publiek?
Michael: ‘Ik hebmijn show gespeeld voor
deKBC,mét de boze grappen over de
zelfverrijking aan de top van de banken enmijn
woede over die absurde if you pay peanuts, you
getmonkeys-redenering. Ik heb ook eenmop
over het hoofddoekenverbod gebracht in een
zaal volmoslima’s.Mijn enige zelfcensuur is als
ik echt verkeerd begrepen dreig te worden.’
Je eindejaarsconference is meer dan
moppentapperij, je hebt iets te vertellen.
Is dat belangrijker dan het aantal decibels
gelach?
Michael: ‘Het publiek hoeft het nietmetme
ééns te zijn. Geen groter compliment dan
mensen die zeggen dat ze niet akkoord gingen,
maarwel goed gelachen hebben.Want dan
begin je te discussiëren, en dat is interessanter
dan preken voor je eigen parochie. Voormijn
showsmoet iets ofwel heel relevant zijn, ofwel

heel grappig. Idealiter de twee samen,maar dat
lukt niet zo vaak.’
Je praat uitgebreid over het Palestijns-
Israëlisch conflict, omdat je er kwaad over
bent.
Michael: ‘Ik weet dat er dan effe nietmeer
gelachen gaat worden –wat voor een comedian
een gruwel is –maar het is zo belangrijk en ja, het
maaktmewoest. Dezeweek nog: Israel weigert
het Palestijnse aandeel in de belastingopbrengst
door te storten omdat de Palestijnen zich
hebben aangemeld voor lidmaatschap van
een internationaal strafhof? Een gerechtshof!
Gebaseerd op een verdragwaarvan slechts drie
landen hun erkenning hebben ingetrokken:
Israel, de VS en Soedan! Er prat op gaan dat je
het enige vrije land in hetMidden-Oosten bent
en zo’n beleid voeren, dat is zo absurd.’

eend aan de leiband
Is Michael een denkende mens die grappen
is gaan maken, of andersom?
Valerie: ‘Allebei.Hij is altijd enorm intelligent
geweest, als kind al.Met als averechts effect dat
hij vaakmisbegrepenwerd.Hij verbeterde ook
altijd zijn leraars, dat hebben die niet zo graag.
Hij kon al lezen voor hij naar het eerste leerjaar
ging, dat had hij geleerd van Sesamstraat.
En altijd alles in vraag stellen.Het heelal
bestuderenmet een telescoop, op zijn eentje
in eenwei, checken of die sterrenstand in zijn
atlas wel klopte. En hopen dat hij er een fout in
ontdekte, zodat hij ermet iemand ambras over
konmaken.Maar ook dat zotte zat er altijd al
in. Dan namhij een eend aan een leibandmee
naar school.’
Michael: ‘Door een eend aan een leibandmee
naar school te nemen, stel je alles in vraag.’
Valerie: ‘Michael schrijft zich niet in de

Michael:
‘Ik gruw van de
stok-en-wortel-

retoriek vanHomans.
Wie over stok en

wortel praat, zegt dat
de burgers ezels zijn’

Valerie:
‘Wij voeren stevig
debat. Maar we

houden dat intern.
Dat is nodig als je het
politieke spel speelt’

Michael:
‘Politiek heeft invloed
op onze levens. Ik

kan dat niet hebben,
mensen die dat als een

spelletje zien’

»
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maatschappij in. Vandaag nog steeds niet. Drie
maanden per jaar trekt hij er op zijn eentje op uit
met zijn Vespa, door de Sahara of zo.Waarom?’
Michael: ‘Omdat het plezanter is dan in de
Kamer naar LauretteOnkelinx te luisteren.’
Valerie: ‘Daaromben ik zo blij dat dit gelukt
is.Want je kuntMichael niet gewoon in die
maatschappij zetten.Mijn vaderwilde dat wij
Latijn leerden, naar de universiteit gingen en
carrièremaakten. ToenMichael voor het eerst
op een podiumging staan, heb ik gezegd: pa,
luister eens één keer naarmij. Laat hemdoen!
Ennu is hij apetrots. En ik ook. Vergeten zijn al
die optredens in cafés voor anderhalveman en
een paardenkop, en ik zo hardmogelijk lachen
omde restmee te krijgen.’
Een politieke carrière is meer voor de hand
liggend ten huize Van Peel. Maar wie had
ooit kunnen denken dat de N-VA zo’n steile
opmars zou maken?
Valerie: ‘Ja, ik ben er bij van vóór de grote
overwinningen. Soms denk ik even nostalgisch
aan die tijd dat ik als woordvoerster dertig
persberichten per dag verstuurde voor één
lijntje in de krant. Ikwerkte ookmeteen
rechtstreeks voor Bart. Idolatrie ismij vreemd,
maar ik hebwel van demeestermogen leren,
met zijn intelligentie en communicatieve
vaardigheden.Datwas een fantastische periode.’
Michael: ‘Die underdogpositie, dat
ontmaskeren van demacht: dat is ook de enige
manier waarop ikmijn zusmet deN-VAkan
rijmen. Vandaag vind ik datmoeilijker.’
Valerie: ‘Het zijn nochtans dezelfdemensen.
Al zijnwe heel snelmoeten groeien. Ik zal nooit
vergeten hoe in 2010 de verkiezingsuitslagen
op het partijsecretariaat binnenkwamen.
Iedereen staarde naar dat scherm, enBart zei
alleen “wow”.Wewaren echt even onder de
indruk van die plotse verantwoordelijkheid.
En toen zei iemand:wemoeten naar de
winnaar van de andere kant bellen, naar Elio
DiRupo.Maar uiteraard had niemand diens
gsm-nummer, hoe zoudenwe?En toen kwam
onze secretaresse binnenlopen, in alle staten:
telefoon, telefoon! Van het Paleis! Ja, we
moesten heel snel professionaliseren.’
Vandaag ben je kamerlid, na enkele jaren
weg te zijn geweest uit Brussel.
Valerie: ‘Ja, en dat is anders. Een rol achter
de schermen lagme zeker zo goed, ik houd

van het overzicht, terwijl ik numeermijn
dossiersmoet zoeken.Maar ik doe vooral
volksgezondheid en sociale zaken. Zo volg
ik voor onze partij armoedebeleid op, en als
OCMW-voorzitter inKapellen is dat een
materie die ik goed ken.’
Armoedebeleid voor de N-VA, dat klinkt als
een contradictie.
Valerie: ‘Ten onrechte. Ikwas van dichtbij
betrokken bij de onderhandelingen over dit
luik.Het optrekken van het leefloon tot de
armoedegrens, dat hebbenwij er doorgeduwd.
Ik zal er vanuit het parlement over waken dat
dat akkoord geen dode letter blijft. Ik zie als
OCMW-voorzitter dagelijks wat het betekent
temoeten rondkomenmet amper 800 euro.
Wemoeten sociale fraude aanpakken en de
mensen niet overdreven pamperen,maar er
zijn nu eenmaalmensen die heel hun leven van
een leefloon zullen afhangen, en datmoet echt
leefbaar zijn.’
Michael: ‘Ik weet dat jij datmeent, en ik
respecteer dat.Maar ik gruw van de stok-en-
wortel-retoriek vanLiesbethHomans.Wie
over stok enwortel praat, zegt dat de burgers
ezels zijn.’
Valerie: ‘Streng zijn is nodig omhet systeem
te vrijwaren voorwie het echt nodig heeft,
Michael.’

Fuck you, terrorism
Opeens beginnen broer en zus spontaan over
enkele onverwachte kanten van elkaar. Zo is de
N-VA-politica thuis lang plagend verketterd

VanPeelsessions
zusValerie (n-Va) vs.Michael (haha)

Valerie:
‘Denk je echt dat wij
zo humorloos zijn?

Ik zal je eens een sms
van Theo Francken
tonen. Hier: “wens
je broer succes van
de staatssecretaris

van Deportatie – euh
Migratie”’
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omdat ze inGent ging studeren. ‘Bij de sossen!
EenTermont-girl!’, plaagtMichael. ‘Ze had
toen zelfs een vriendmet dreadlocks!’
Valerie pareert: ‘En een flink stuk vanmijn

vriendenkring situeert zich nog steeds aan de
linkerzijde.Weer dat hokjesdenken. Trouwens,
jij was op je zestiende almet aandelen bezig!’
‘O ja’, geeftMichael toe. ‘Gordon “greed is

good” Gekko uitWall Street is nog een held
geweest.’
Valerie: ‘Wij zijn gewoon geen familie die je in
hokjes kunt stoppen.’
Michael: ‘Of hooguit in het hokje varia.’
Waar zie jij Valerie over twintig jaar?
Michael: ‘Ik hoop nietmeer in de politiek,
want ik geloof niet dat je daar gelukkig kunt
worden. En ik zou haar graag gelukkig zien
over twintig jaar.’
Valerie: ‘Lief, hé?
Michael: ‘Veel politici zien de politiek als een
job,maar bij Valerie is dat niet zo. Net zoals
ik het podiumniet zie als een job – ik ben
handelsingenieur, ik had veelmeer kunnen
verdienen.Maar als je alles iedere avond
mee naar huis neemt, kan politiek een zwaar
bestaanworden.Daarom zou ik haar liever
weer in de journalistiek zien, of in onderzoek of
onderwijs.’
Enwaar zie jijMichael?
Valerie: ‘Kun je je hele leven grappig
blijven?Vanmijmag hij op termijnwat
meer doorschuiven naar het iets artistiekere,
à la Kommil Foo. En verder, tja.Michael
woont nu inBrasschaat in zo’n huis uit een
antikraakproject, op een groot domein zonder
veel comfort.Het zoumeniet verbazen dat dat

over twintig jaar nog zo is. Voormij goed, want
daar is hij gelukkigmee.’
Michael: ‘Het is puur toeval dat ik daarwoon,
ik ben vanmijn studentenkot naar daar
verhuisd.’
Valerie: ‘En je woont er nog steeds. Dat is geen
toeval, dat ben jij.Michael gaat nóóit iets doen
datmaatschappelijk helemaal aanvaard is.’

Eén zwarte dag later.CharlieHebdo-dag.
’s Avonds nemenwe de draadweer op over
de telefoon. Valerie reageert eerst vooral als
ex-journaliste: ‘De tranen schotenme in de
ogen, toen ik het hoorde.Meningen, humor,
dat zijn echt pilaren van onzemaatschappij die
ze proberen op te blazen, hé? Ik dachtmeteen
terug aan onze fameuze kerstdiners. Als het
politieke gehakketak dreigt te ontsporen, zegt
Michael ofmijn andere broer altijdwel iets
grappigs omde spanning uit de lucht te halen.
Want humor doet relativeren, toch?’
Michael belt ’s avonds laat, na zijn voorstelling

inMerksem. ‘Ik benmijn showbegonnenmet:
iedereen zijn kalasjnikov netjes afgegeven?
Bomgordels niet laten afgaan vóór de pauze!
En achteraf hebbenwemet 360man een selfie
gemaaktmet opgestoken vinger: ‘fuck you,
terrorism!’ Dat heb ik op Facebook gezet.’
‘Jemoet de humor zoeken in terrorisme,

want zo verklein je het. Daaromben ik
ook heel blijmet de cartoons diemeteen
zijn verschenen.Dat is geen nieuwe lading
Mohammedcartoons,maar grappen die over
de kern van de zaak gaan.’
Michael hoopt dat de brede bevolking zal

reageren zoals deNoren dedenmetAnders
Breivik: ‘Jullie willen ons verdelen, wel wij gaan
knuffelen. Zo pareer je terreur.’
En of hij zelf iets gaat veranderen aan

zijn show? ‘Uiteraard. Ik spotte inmijn
eindejaarsconference dat Al-Qaeda has beens
zijn, voorbijgestoken door andere groepen. Tja,
dat klopt dus duidelijk nietmeer.Maarmijn
show afzwakken, ga ik uiteraard niet doen.
Terreur gaat over angst zaaien, en datmoet je
nooit toelaten.’

Michael:
‘Je moet de humor

zoeken in terrorisme,
want zo verklein

je het’

Valerie:
‘Soms denk ik even nostalgisch aan de
tijd dat ik dertig persberichten per dag
verstuurde voor één lijntje in de krant’

Michael:
‘Die underdogpositie, dat

ontmaskeren van de macht: dat is de
enige manier waarop ik mijn zus met

de N-VA kan rijmen’
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