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“Een kat is een kat.
Toen ik het idee kreeg om deze column te schrijven dacht ik dat het een woeste en tierende
zou zijn. Maar in de afgelopen jaren groeide mijn haren weer tot een normale lengte, lees
zeer lang, en groeide daarmee, hopelijk, een beetje wijsheid mee in de puntjes ervan dus
nam ik even de tijd om erover na te denken. Bon, laten we een kat een kat noemen, met
andere woorden: er is geen sprake van een centrumrechtse regering maar van een
extreemrechtse regering die ons probeert wijs te maken dat we langer moeten werken om
zo onze pensioenen en ook de verzorgingsstaat zeker te stellen. Bullshit! Het enige wat het
zeker stelt is het grootkapitaal waarover arbeiders en bedienden niets te zeggen hebben en
al zeker niet op het gebied van investeringen en innovatie in het scheppen van
arbeidsplaatsen. En dat dat hoognodig is moge wel blijken uit het huidige
werkloosheidscijfer zijnde 433.824. Laat ik dat even in letters weergeven:
vierhonderddrieëndertigduizend en achthonderdvierentwintig. Hierover later meer. Hoe dan
ook, wie gingen de straat op om te protesteren? Juist, de arbeid- ers, de meeste met maar
ook velen zonder werk. Het doet me denken aan de sociale onrusten die ontstonden na de
2de wereldoorlog want het Marshallplan kwam niet de arbeiders te hulp maar … inderdaad,
het grootkapitaal die het en passant aangrepen om de arbeiders verder uit te buitten. Ik
had het eerder over het grootkapitaal die zo goed als niet kiezen voor investering en ook
innovatie in dit land maar liever kiezen voor massale belastingontduikingen. En dat moge
wel blijken uit de onlangs geopenbaarde Lux leaks. (Ik hoor net, 101214, het nieuwsbericht
dat het hier inderdaad niet alleen om internationale multinationals gaat maar ook over
Belgische multinationals zoals bijvoorbeeld Kruidvat en Ici Paris naast vele anderen.) Stilaan
wordt duidelijk dat niet alleen de Luxemburgse banken maar ook de regering meer dan
gunstige voorwaarden aanboden in de hoop op investeringen in Luxemburg wat ook
gebeurde en er dus minder werd geïnvesteerd in België en dus nieuwe arbeidsplaatsen. Ik
wil het nog even over de verhoging van de pensioenleeftijd hebben: Karl Marx hield onder
ook vaak vurige pleidooien dat mensen het recht hebben op vrije tijd om zich zo
maatschappelijk te kunnen engageren. En daaraan gekoppeld nog even over dat
werkloosheidscijfer: a) het grootkapitaal wil gewoonweg geen 50- plussers tewerkstellen
want te duur laat staan twintigers want geen ervaring en al helemaal geen migranten want
dat zijn vreemden. En daarmee sluit ik bijna af want er is nog een punt waar ik het over wil
hebben maar eerst dit: de federale en vlaamse regering/Antwerps stadsbestuur zijn twee
handen op een buik of zoals ik het noem corpu generalissimo. En dat gezegd hebbende sluit
ik af met een recent besluit van de Antwerpse burgemeester el generalissimo De Wever
(want dat is zijn bijnaam in Antwerpen) om vooral migranten die met name een nachtwinkel
of telefoon/internetwinkel of club vzw willen starten een starterbelasting van 6000 Euro te
zullen opleggen plus een jaarlijkse belasting van 1.500 Euro. Hiermee sluit el generalissimo
zich aan bij 60 andere vlaamse gemeenten minus Mechelen die intussentijd dat besluit
herzien heeft. Hoe dan ook is dat besluit in het algemeen gebaseerd op het tegengaan van
vestiging van bedrijfjes die zogenaamd imago verlagend werken. (Hieronder rubriceert men
ook de sex industrie en casinos.) Maar verdomme, het gaat hier overwegend over
nachtwinkels of telefoon/internetwinkels of club vzw’s en met name de eerste twee worden
uitgebaat door migranten die op de reguliere arbeidsmarkt geen schijn van kans hebben
omdat het grootkapitaal, lees de witten, hen niet willen (dat was wel even anders toen men
ze nodig had in de mijnen en staalindustrie). Met andere woorden, hun enige kans om een
hier enigszins menswaardig bestaan te kunnen hebben en opbouwen is juist om een eigen
zaakje te beginnen. Zorgen zij voor overlast laat staan zijn ze imago verlagend? Welnee!
Integendeel! Ze leveren een service aan met name mede-migranten die zo contact kunnen

houden met het thuisland en ook aan onder andere de witten die bepaalde
huishoudartikelen zijn vergeten in te kopen tijdens de dag. En laten we vooral ook dit niet
vergeten: de migranten sturen op jaarbasis meer geld naar hun thuisland om daar hun
achtergeblevenen te onder-steunen dan België bijdraagt aan ontwikkelingssamenwerking.
De vraag is wanneer de junta van partijvoorzitters van deze regering met el generalissimo
voorop een kristallnacht organiseert. Nawoord: laat je niets wijsmaken want El
generalissimo heeft nog steeds tot doel België op te splitsen. De federale regering is gewoon
een soort vijfde kolonne bestaande uit en met aan de leiband de open vld en cd&v als
puppets on a string en het schoothondje mr (dat alles zonder hoofdletters want daar kan ik
echt geen respect voor opbrengen) die de kluif van het premierschap kreeg toegeworpen. In
een Reyers laat uitzending op Canvas met presentratrice Kathleen Cools kwam ook aan het
woord politiek journalist Ivan de Vadder die samen met tekeningen van Karl Meersman het
boek “De parabel van het ezelsoor” (Zeer aan te bevelen!) heeft gepubliceerd vol
vlijmscherpe cartoons en teksten. Ivan de Vadder zei: “Het zou me niets verbazen als we
over 4 jaar of misschien zelfs eerder een spiegelbeeld krijgen van de huidige regering, maar
dan onder de vleugels van de PS.” Nu, de PS is alles anders als extreem laat staan dat ze
erop zijn om België op te splitsen.” De indexsprong werd weliswaar door de junta unaniem
aangenomen maar wat betreft de vermogenswinst belasting begint de regering nu al
barsten te vertonen. Ivan de Vadder zou wel eens meer dan gelijk kunnen krijgen.
NEWSFLASH: ik had nog maar net het woord barst gebruikt wat de huidige regering betreft
of mij kwam het volgende ter ore: een journalist van het Franstalige magazine Le Vif
L'Express wist zich op 12 december binnen te smokkelen op een interne bijeenkomst van de
nv-a partij waar el generalissimo zei dat de cd&v de regeringscoalitie in gevaar brengt.
Journalisten waren niet welkom op die bijeenkomst maar toen iemand cd&v vergeleek met
het paard van Troje, antwoordde De Wever scherp "Tegen de pers zouden we zeggen "maar
nee, het valt nog mee, u overdrijft...". Maar eigenlijk gaat het niet: er is een probleem. Het
is uiterst belangrijk het verhaal van het socio-economische herstel met eenzelfde stem te
brengen", aldus De Wever volgens de journalist van Le Vif, de Franstalige tegenhanger van
Knack. Vervolgens vergelijkt De Wever de regering met een fietser. Hij haalt de volgende
beeldspraak naar boven. "Als één van de vier op de bagage-drager belandt en dan nog eens
met zijn voet op de achterband duwt, dan geraken we niet meer vooruit. Als CD&V niet
meefietst, dan belanden de voeten op een gegeven moment in de spaken en dan gaan we
vallen. En ik wens veel geluk aan wie deze regering laat vallen." Joachim Pohlmann, de
woordvoerder van Bart De Wever, bevestigt dat De Wever de vergelijking effectief heeft
gemaakt. De Wever zelf wil niet reageren op de zaak. Ook bij cd&v blijft het voor-lopig stil.”
NEWSFLASH 2 - 23122014: De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wil dat de politie zonder
toestemming van een rechter een woning kan betreden om sans-papiers op te pakken als
die de deur niet openen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt het onaanvaardbaar. Wanneer
de Dienst Vreemdelingenzaken aan de lokale politiediensten de opdracht geeft mensen
zonder papieren bij hen thuis op te pakken, mogen de agenten de woning niet zonder hun
toestemming betreden. Als zij de deur niet openen, heeft de politie dus een
huiszoekingsbevel van een rechter nodig. "Maar er is geen enkele magistraat die zich
daarmee bezighoudt", zegt woordvoerder Geert De Vulder. Daarom streeft de DVZ naar een
aanpassing van de wet op het politieambt. "We willen niet zover gaan dat wij een
huiszoekingsbevel kunnen afleveren. Wel dat wij zonder de tussenkomst van een rechter
aan de politie de opdracht kunnen geven, bijvoorbeeld met een bevel tot medebrenging, om
een woning te betreden met het oog op de arrestatie van een of meerdere personen." Op
die manier zouden agenten niet meerdere keren vruchteloos uitgestuurd worden om een
illegale migrant op te pakken om naar een gesloten centrum te brengen. Bovendien zou de
DVZ sneller kunnen werken omdat er niet gewacht moet worden op het huiszoekingsbevel.
Staatssecretaris Francken zegt dat hij het voorstel laat onderzoeken in een werkgroep,
maar hij beseft dat het delicaat en controversieel is. "Ik begrijp zeker hun vraag. Een
andere kwestie is de schending van de privacy, of de schending van gezinsleven. Dat zijn

basispijlers van onze democratie. Dat is ook heel belangrijk in het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens", zegt hij. "Choquerend en onaanvaardbaar" zegt Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Volgens hen duwt de DVZ nu al vaak tegen de grenzen van het toelaat-bare
aan, zo moet blijken uit een rapport over gedwongen terugkeer, dat binnenkort wordt
gepubliceerd. In het rapport vertellen getuigen bijvoor-beeld dat ze met een smoes naar het
OCMW of het politiekantoor werden gelokt, om daar dan opgepakt te worden met het oog
op een gedwongen uitzetting. Persoonlijk heb ik het donkerbruine vermoeden dat we een
stap dichter bij een Kristalnacht zijn.”
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