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HetABCvande lingerie

Dinsdag 26.11.2013

Annick

Ze was altijd een frisse
verschijning. Spring-in-’t-veld
met Prada aan de kont.
Blauwe engel, noemde
een vriend haar.
Dat ging mij te ver. Zoals ze
destijds met schuim om de
mond het Oosterweeldebat
inging, durven fatsoenlijke
engelen niet uitpakken. Het
leek of Annick De Ridder het
over háár hutje op de hei had.
Betonziek overdag, truttig
’s avonds?
Later, toen ze buikspreker van
Fernand Huts werd, begreep
ik het. Infrastructuurgekken

onder elkaar. De derde was
Ludo Van Campenhout. Zielige
figuur die haastig Open Vld
voor N-VA inruilde om zijn
mandaat te redden. Als de
Doema hem een zitje had
aangeboden, was het ook
goed. Dat soort.
Ik houd niet van overlopers. Je
hebt ze in alle kleuren en talen,
maar de laatste tijd toch vooral
in het Antwerpse dialect. Waar
De Wever de plak zwaait over
taal, mensen en carrières. Zoals
socialisten het hem ooit
voordeden.
Kolonialen tegader.
In een vlaag van zinsverbijste-
ring rond de Scheldeverdie-
ping riep mevrouw De Ridder
haar landgenoten op de

Zeeuwse mossel te boycotten
Hoe wereldvreemd kun je zijn.
Kwam de Zeeuwse oester
misschien iets te dichtbij,
Annick?
Weg uit de partij, maar wel
nog het parlementaire pluche
blijven likken – in het
Schipperskwartier hebben ze
daar een woord voor.
Geen kwinkslag, nee.

Hugo Camps

Na vijftien jaar verlaat Annick De
Ridder open Vld. De nieuwste
aanwinst van N-VA trekt niet
zachtjes de deur achter zich
dicht bij de liberalen en treft
open Vld waar het het meest
pijn doet: hun visie op de econo-
mie. “De enige partij die iets kan

en wil doen aan de huidige eco-
nomische malaise, is N-VA”, tac-
kelt ze. Nu LDD en ook het VB
grotendeels zijn kaalgeplukt,
blijkt uit alles dat N-VA een fron-
tale aanval inzet op het kiespu-
bliek van de Vlaamse liberalen.
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40% 45% 47%
vindt dat moslims
een bedreiging zijn
voor onze cultuur

wil alleen mensen
van Belgische herkomst
in de wijk

gelooft dat migranten
komen profiteren van
de sociale zekerheid

Waarom
de J-cup geen
uitzondering
meer is
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Annick De Ridder naar N-VA

Onlineshopper opgepast,
Googlemisleidt u
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ANN DE BOECK EN
LOTTE BECKERS
BRUSSEL

Bijnadehelft vande
Vlamingenwil geen
personenvanvreemde
afkomst inhuneigen
buurt.Dat blijkt uit de
VlaamseMigratie- en
Integratiemonitor, die
vandaagwordt
voorgesteld.

DestudiedienstvandeVlaamse
regering vroeg Vlamingen tus-
sen18en85 jaarnaardesamen-
stellingvanhunidealebuurt.45
procent antwoordde in een
buurt te willen wonen met
alleen personen van Belgische
herkomst. Nog eens 38 procent

verkiest een buurt met ‘meer
personen van Belgische dan
vreemdeherkomst’.
De multiculturele samenle-

ving verdeelt de Vlamingen. Zo
zegt 47 procent dat migranten
‘hierkomenprofiterenvanonze
sociale zekerheid’. Gevraagd
naar hun attitude tegenover
moslims, zegt 40 procent dat
‘moslims een bedreiging zijn
vooronzecultuurengebruiken’.
Anderzijds beschouwt de helft
vandeVlamingendeaanwezig-
heidvanverschillendeculturen
als een verrijking van onze
samenleving.
Of de verschillende bevol-

kingsgroepensamenleven?Niet
echt. Meer dan de helft van de
Vlamingen (51%) heeft nooit
contact met personen van
vreemde herkomst in zijn of
haar buurt.Minder dan drie op
de tien Vlamingen geven aan

minstens één keer per maand
eenpraatje temakenmetperso-
nen van vreemdeherkomst.

Beleid gefaald
“Onbekend is onbemind”, zegt
JozefDeWitte,directeurvanhet
CentrumvoorGelijkeKansenen
Racismebestrijding. Hij legt de
verantwoordelijkheid bij het
gefaaldemigratie- en integratie-
beleid.“Inplaatsvandemigratie
teaanvaardeneningoedebanen
te leiden, zitten de Vlamingen
nog in de ontkenningsfase. We
vinden onszelf zo superieur.
Tegelijkwarenwenooitzobang
omtenonder te gaan.”
Uit de Vlaamse Migratie- en

Integratiemonitorblijktdatman-
nen en vrouwendezelfde attitu-
des koesteren tegenover vreem-
delingen. Qua leeftijd is er wel
een duidelijke trend zichtbaar:

hoeouderdeVlaming,hoenega-
tiever zijn houding tegenover
migranten.Alwordtdieooknog
beïnvloeddooruwopleidingsni-
veau.Hooggeschooldenhebben
duidelijkeenpositievereattitude
dan laaggeschoolden tegenover
personenvanvreemdeafkomst.
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HelftVlamingenhoudt
nietvanmigranten

Enenaandere
bibliotheek
moetdicht
BRUSSEL — Steedsmeerbiblio-
thekenmoeten de deuren slui-
ten. In zes jaar tijd ishunaantal
gedaaldmetongeveerhonderd.
Vorig jaar teldeVlaanderen375
uitleenposten, in 2006 waren
daternog472.De laatsteweken
wordt de enenade andere slui-
tingaangekondigd, veelal inhet
kader van de gemeentebegro-
tingen die bijna allemaal
gericht zijn op besparen. Het
verdwijnenvandebibliotheken
dreigtdelenvandebevolkingaf
te snijden van het boekenaan-
bod: bejaarden, moeders met
kleine kinderen die geen ver-
voer hebben of scholen die nu
met de leerlingen te voet naar
de lokale bibliotheken gaan.
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‘We vinden onszelf

zo superieur.

Tegelijk waren we

nooit zo bang om

ten onder te gaan’
JOZEF DE WITTE
CENTRUM VOOR GELIJKE
KANSEN EN
RACISMEBESTRIJDING

PRETPARK?
‘InDisneyland
Parijs regeert
de angst’
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NU LIBERALE KIEZERS NOG


