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2015 was een vruchtbaar jaar voor onze nieuwsmedia. Er waren heel wat evenementen die ideaal waren voor de frontpagina’s van de kranten en de hoofdlijnen van het tv-nieuws. Scoops bij overvloed. Vooral het immigrantenprobleem was een dankbaar onderwerp. Het 
volstond een cameraman mee te sturen met een reddingsboot op de Middellandse zee of naar een grenspost in de Balkan om de meest schrijnende en emotionele beelden op ons tv-
scherm te kunnen projecteren. Ook de afschuwelijke aanslagen in Parijs gaven heel wat materie. Daarbij kwamen nog de evenementen in Oekraïne. De journalisten hadden geen problemen om onze kranten en het TV-journaal op te vullen.  
 West-Europa schudt wakker, onze zelfvoldaanheid krijgt een schok. Wij, die dachten in een 
sanctuarium te leven met de illusie dat grote menselijke drama’s niet voor ons bestemd waren, worden vandaag geconfronteerd met de brutale werkelijkheid. Het gebeurt allemaal in onze achtertuin, ja zelfs binnenshuis. 
 Iedereen lijkt verrast en toch was allemaal voorspelbaar. Zelfs Kadhafi heeft vijf jaar geleden 
laten weten dat we hem niet te veel moesten lastigvallen, zo niet zou hij de immigranten die zich in Libië ophoopten, de vrije teugel laten. En het Syrië probleem hebben we meer dan drie jaar laten aanmodderen, tot het vandaag openspat als een etterbuil. Europa keek 
ernaar, liet een paar stoere verklaringen rollen, maar nam geen enkele preventieve maatregel. 
 Maar de problemen manifesteerden zich niet enkel rondom ons; we kunnen de radio niet 
opzetten of er wordt links of rechts een staking aangekondigd; de spoorwegen, de cipiers, de post, de loodsen, de landbouwers… Zijn er nog die niet staken? Toch wel.  Onze militairen die sinds meerdere jaren hun budget zien afkalven, doen het nog 
steeds.  Beveiliging van de cruciale punten in onze steden, bescherming van het Franse vliegdekschip in de Middellandse Zee, politievluchten boven de Baltische zee ter 
bescherming van de Baltische staten en, last but not least, bombardementsvluchten tegen de IS, de oorzaak van al het kwaad in Syrië en omgeving. We kunnen enkel een enorm respect opbrengen voor diegenen die hun leven wagen om toe te laten dat we hier, zonder 
al te veel kopzorgen, vrij kunnen ademen. Maar zij zitten op het bot; ze hebben zuurstof nodig en vooral, meer eerbied en erkenning vanwege de burger. 
 Een goede raad, wanneer al het slechte nieuws u te veel wordt, zet TV en radio af, speel een CD met oldies of het pianoconcert nr 21 van Mozart en lees het VTB magazine. U zult 
het leven door een andere bril bekijken . 
Met deze wens ik alle VTB leden en hun dierbaren een gezellig Kerstfeest, een gezond en gelukkig Nieuwjaar en wat meer opbeurend nieuws in 2016.  
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