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Inleiding
Frontnieuws van de ideologische taalstrijd

18

Deel 1
Klassiek in de
Vlaams-nationalistische
kerkfabriek

51

‘De hardwerkende Vlamingen
betalen zich blauw aan de luie
Walen’

Guy Vanthemsche over de financiële
transfers tussen Vlaanderen en
Wallonië

57

‘De bezorgde burger mag nu
opstaan!’

Deniz Agbaba over Vlaamse politici

21

‘België is de oorzaak van de
sociale ellende in Vlaanderen’

als xenofobe buiksprekers

63

Guy Vanthemsche over een ever-

green die zijn houdbaarheidsdatum

Wies Descheemaeker over een

ver voorbij is

25

‘De VRT is een rode burcht’

Michelle Graus over het verstands-

dubbeltongige debatfiche van
fatsoenlijk rechts

69

huwelijk tussen N-VA en Van Thillo

33

‘Vlaanderen is een deelstaat
van België en de Walen zijn onze
zuiderburen’

vrouwenrechtendiscours van N-VA

77

rijkskunde bij meester Brys op de

zoenbaar zijn

87

‘Vlaanderen met de V van Vrede
en Verdraagzaamheid’

Evelien Jonckheere over een heden-

Ludo De Brabander over de Vlaamse

goedendags van de Groeningekouter

van de botsende beschavingen

daagse en zachtere variant van de

47

‘Links kan alleen aansluiting
vinden bij “het volk” als het op
de Vlaams-nationale kar springt’

Karim Zahidi over dingen die onver-

lagere school in Ooigem

‘De term “Flandriens” verzinnebeeldt mooi wie we zijn’

‘Nieuw-Vlaams feminisme’?

Anna Vleeshouwers over het xenofoob

Herwig Lerouge over de les aard-

43

‘Er staat een Chinese muur tussen N-VA en Vlaams Belang’

‘Het Vlaamse volk laat zich niet
betuttelen’

bocht van pacifisme naar het credo

93

Jean Paul Van Bendegem over sta-

lang en N-VA dezelfde alternatieve

tistiek als kiezelsteen in de extreemrechtse schoen

‘Het had waar kunnen zijn!’

Dany Nobus over hoe Vlaams Befeiten verspreiden

99

‘Wie in Antwerpen of Brabant
woont is een Vlaming’

Lucas Catherine over de verwarring
van een pars pro toto
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106 Deel 2

‘Voka is mijn baas’: neoliberalisme als religie en
natuurwet

109 ‘De communistische professor’

Christophe Callewaert over de krijtlijnen van het pensioendebat

115 ‘Stijn Baert en Geert Noels zijn
stemmen van de common sense’
Jelle Versieren over onze media-

economen als wegbereiders van het
neoliberale beleid

121 ‘Lonen zijn een last’

Jan Blommaert over de framing van
de meerwaarde die wij met onze
arbeid realiseren

123 ‘Wij komen op voor de Vlaming
die werkt, spaart en onderneemt’
Olivier Pintelon over de newspeak
voor de happy few

125 ‘Vermogensbelasting? Dan
crasht de economie!’

Sacha Dierckx over de mythes

die beleggers bedenken om onze
rijkdom niet te moeten delen

133 ‘Een werkgever geeft werk en
een werknemer neemt werk’

Jan Blommaert over de verzonnen
verhouding tussen weldoener en
begunstigde

135 ‘Statuut werknemers zet rem op
arbeidsmarktflexibiliteit’

Olivier Pintelon over de gouden kooi

137 ‘Lacht u nu de hardwerkende
Vlaming uit?’

Herman Loos over de kloof tussen
‘actieven’ en ‘niet-actieven’

139 ‘België volhardt in de baremaverslaving’
Olivier Pintelon over guilty habits

141 ‘Excellent onderwijs’

Rudi Laermans over het verhaal van
de Vlaamse regering

145 ‘Als de zee stijgt, stijgen alle
bootjes mee’

Robrecht Vanderbeeken over trickle
down economics als kostelijke grap
waarmee de rijken ons blijven
uitlachen

149 ‘Dankzij de vrije markt gaan
we er allemaal op vooruit’
Robrecht Vanderbeeken over
optimisme als fopspeen

155 ‘Laat het gezond verstand
zegevieren!’
Marijke Van Thielen over een
populistische dooddoener

159 ‘Het overheidsbeslag verstikt
onze economie’
Dominique Willaert over scheve
vergelijkingen

167 ‘Het benadrukken van
onderdrukking haalt vrouwen
onderuit!’

Ilse Ghekiere, Petra Van Brabandt
e.a. over de mythe van de sterke
vrouw

waaruit men u wil bevrijden
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174 Deel 3

Soumission! Lexicon van
de nieuwrechtse cultuuroorlog

177 ‘De wokeness-dictatuur’

Tom Lanoye over een worsteling die
teert op een amusante paradox

183 ‘De Europese cultuur lijkt
uitgeput’

Ico Maly over de antiverlichting

189 ‘Klimaatactivisten zijn
verwende kinderen’

Marlies De Munck over een burgervaderlijk discours

193 ‘Bescherm de joods-christelijke
beschaving!’
Lucas Catherine over een foute

koppeling als stok om moslims mee
te slaan

197 ‘De Arabische beschaving
speelde geen rol bij de
renaissance in Europa’

Lucas Catherine over de vraag

219 ‘Racisme is relatief’

Saïda Isbai over een uitspraak die
door merg en been gaat

221 ‘Gutmenschen maken het draagvlak voor migratie kapot’
Ico Maly over de red pill, Angela

Merkel en het primaat van de natie

231 ‘Wat bezielt deze mensen?’

Pascal Gielen over de relcultuur van
rechts

239 ‘Het cultuurmarxisme
organiseert een doelbewuste
omvolking’
Patrick Deboosere en Lieven

De Cauter over een bij de nazi’s
geleende complottheorie

245 ‘En nu is het aan ons!?’

Alexander Deprez over het fantasma
van de wedergeboorte en de wolf
achter de deur

253 ‘De neutrale regering’

Rachida Lamrabet over het misbruik
van een principe om te kunnen
discrimineren

hoe vaak je een verzinsel moet
weerleggen

201 ‘De cancelcultuur is een aanval
op onze manier van leven!’
Thomas Decreus over het ideolo-

gisch tegenoffensief na de opstand

213 ‘Het complot van de cultuurmarxisten’

Alexander Aerts over de ingebeelde
vijand van het Vlaamse volk
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