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Praten met Dries Goethals

“Lieven Boeve van het katholiek onderwijs is zo slap”
Op 16 mei trekt de “Mars voor het Gezin” door Antwerpen. Organisator Dries Goethals
van Pro Familia verzet zich tegen de verzieking van de samenleving, de lauwheid van de
katholieke Kerk en de islamisering van Europa. Hij ziet een band tussen de katholieke
waarden en het Vlaams-nationalisme.
Dries Goethals stapt kordaat in een ‘bomberjack’ de Kortrijkse Bar Jules binnen, een
vergaarbak van lokale schoonheden. Bij het
gefluister van de jonge vrouwen en hun aanbidders vallen zijn kernwoorden uit de toon:
God, waarden, Leo XIII, Daens, katholieke herbronning. De militant van Pro Familia, de motor
van de “Mars voor het Gezin”, trekt er zich geen
moer van aan.
Pall.: wie is u?
Dries Goethals: “Ik ben een Kortrijkzaan.
Tijdens de dag verstrek ik juridisch advies aan
kmo’s. Ik ben voor het ondernemen, de middenklasse en de vrije, hardwerkende Vlaming.
Zo bestrijd ik op mijn bescheiden manier het
economisch marxisme dat jarenlang Vlaanderen heeft gekoeioneerd. Ik laat mij inspireren
door priester Daens en door paus Leo XIII en
zijn teksten. Buiten de kantooruren zet ik mij
schrap tegen het culturele marxisme met zijn
vernietiging van de godsdienst, de gezinnen,
het ongeboren leven, en de zwakkere en zieke
medemens door euthanasie.”
Pall.: u is pessimistisch?
Dries Goethals: “In West-Europa heerst de
cultuur van de dood. Het individualisme is
doorgeslagen. De mens is groter en belangrijker dan een individu, want hij of zij leeft met
en door zijn volk, zijn natie, in samenhang
met een cultuur en een identiteit. De mens
als atoom heeft nooit bestaan, en de gevolgen van die gekunsteldheid tonen zich elke
dag: echtscheidingen in versneld tempo, zelfmoorden, bindingsangst, drugs en criminaliteit. Een tegenactie kan enkel succesvol zijn als
het gezin opnieuw in eer wordt hersteld. Heilige gezinnen - niet in de strikt religieuze zin zijn het beste verzet tegen abortus en losbandigheid. De jeugdrechters kunnen de stroom
probleemjongeren niet aan. Een alleenstaande
moeder kan men niet fundamenteel helpen
door toelagen en coaching, daarvoor moet de
maatschappij hervormen in de traditionele zin.
Wij streven naar een copernicaanse revolutie
bij de gezinnen. Alle culturen en alle biologische systemen neigen naar familieverbanden
en gezinnen. Dat is in de mensenmaatschappij een natuurrechtelijk beginsel. Polygamie,
en daar komt veel van de zedeloosheid vandaag in het Westen op neer, is ontregelend en
kweekt jaloezie. Monogamie is de prijs voor
de harmonie, voor een gezonde stam en voor
een evenwichtige samenleving.”
Pall.: er zijn geen mannen meer, beweert
u?
Dries Goethals: “De man wordt belachelijk
gemaakt en afgeschilderd als een bijkomstigheid, een paljas of een clown. Hij is sedert mei
1968 een spermadonor, punt. Dit is het vaderloze tijdperk in het Westen. Eeuwen van psychosociale dynamiek wordt daardoor weggewuifd. De vrouwelijke waarden en prioriteiten
groeien steeds sterker en de mannen worden de dupe. Wij ijveren voor een reparatie
van de klassieke vaderrol. Wij streven daarom
niet een patriarchaat met dominante mannen na, wel het herstel van het vaderlijke, om
in samenklank met het moederlijke een zorgzame opvoeding aan te bieden. Opvoeden is
hard werken en dat gaat in tegen de hedonis-

tische inslag van de huidige cultuur.”
Pall.: mei ‘68 is een trauma voor u?
Dries Goethals: “Al bijna vijftig jaar vreet mei
‘68 elke dag aan de grondslagen van wat het
Westen ooit was. Mei ‘68 verknoeit het onderwijs, de media, de politiek, de gezinnen en de
religie. Die greep op de samenleving willen wij
loshaken. De harmonie van vroeger was beter
en meer toekomstgericht dan de chaos en de
leegte van nu.”
Pall.: u is katholiek, maar geen bewonderaar van de huidige Kerk?
Dries Goethals: “Ik ben loyaal tegenover de
Kerk en haar leer. Waar ik mij wel tegen verzet, is het falen van de kerkelijke overheid.
Aartsbisschop Léonard was een uitzondering,
maar zijn voorganger, kardinaal Danneels, en
de mogelijke opvolger van Léonard, de Antwerpse bisschop Bonny, hebben zich laten
inpakken door de secularisering en de vrijmetselarij.”
Pall.: staat Pro Familia op zichzelf?
Dries Goethals: “Pro Familia is onafhankelijk, maar wij zoeken wel partners en gelijkgezinden. Er is contact met de Poolse gemeenschap. Voor enkele dagen hebben wij, tijdens
een grote kerkdienst voor Faustine Kowalski
in de kathedraal van Antwerpen, pamfletten
uitgedeeld met een uitnodiging in het Pools.
De Poolse gemeenschap moeten wij koppelen aan de liefde voor het Vlaamse volk. Met
de christelijk-orthodoxe kerkgemeenschap is
er eveneens contact. Op de “Mars tegen christenvervolging” in Mechelen begin 2015 was
er sympathie van de aanwezige grote groep
Chaldeeërs, christenen in ballingschap in die
stad. Het volksnationalisme van de Chaldeeërs is verbindend en leidt tot weerbaarheid,
echter, ook tot geslotenheid, tot het blikken
naar binnen. Het zijn geen christenen met een
zendelingenmentaliteit. De Pro Life Actie Liga
overlapt wat wij doen en verzet zich eveneens tegen abortus, euthanasie en de seksuele
revolutie. Inhoudelijk hebben wij de webstek
Godsbewijzen.be om het thomisme opnieuw
onder de aandacht te brengen en te actualiseren. Wij werken samen met de Nederlandse
auteur en filosoof Tom Zwitser van uitgeverij
De Blauwe Tijger. Ik bezocht Human Life International in West-Virginia. Dat is een gemeenschap met een geestelijk directeur, een pater,
en zij doet reeds jaren, voor dat woord uitgevonden werd, aan “crowdfunding”. Het Amerikaanse platteland is op veel plaatsen, en meer
bepaald in West-Virginia, katholiek. Human
Life International heeft, tot mijn ontzetting,
West-Europa afgeschreven en richt zich bij
voorkeur op de landen van Oost-Europa, in
de hoop daar het tij alsnog te kunnen keren.”

Katholiek onderwijs
Pall.: het katholiek onderwijs in Vlaanderen verliest zijn aard?
Dries Goethals: “De nieuwe topman van
het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, verraadt de geest - en hij is niet de eerste - van
het Schoolpact na de wetten-Collard. Hij die
een katholieke voorman zou moeten zijn, laat
de oren hangen naar de waan van de dag en
steunt de vrijmetselarij en de islamisering van

Een Vlaams-nationalist
Na een Mariabedevaart in 2009 geraakte Dries Goethals betrokken bij de organisatie van
de “Mars voor het Leven” (in 2010): “Zij was een succes. In 2012 was er een herhaling van die
mars, in Brussel en in meerdere Europese hoofdsteden. Bij die voorbereidingen heb ik mijn
Vlaamse aard ontdekt. Vlamingen zitten aan tafel en brengen troeven aan, zoeken oplossingen en samenhang. Bij Franstaligen overheerst het intrigeren, het complotteren en het werd
een kafkaiaanse tijd. Voor 2012 was ik een cultuurflamingant en nadien een Vlaams-nationalist met sympathie voor het Vlaamse streven naar onafhankelijkheid. Ik hoef geen belgicistische eenheidsworst meer. Op het einde van de “Mars voor het Gezin” op 16 mei zingen
wij de Vlaamse Leeuw, want ik zie een synergie tussen het katholicisme zoals wij dat eeuwen koesterden en de nationale gedachte in Vlaanderen. Wij staan sterker door het in ere
herstellen van het devies AVV-VVK. In mijn ogen valt de strijd voor het gezin samen met de
strijd voor Vlaanderen. Het katholicisme leidde tot een climax van onze opgang als volk. De
huisvader, de heimat en de volkse inspraak, ze ankeren allemaal in dezelfde voedingsbodem. Het Salische recht met een raad van gelijken is onze traditie, niet het cesarisme van de
koningen van Frankrijk die op het veld van Groeninge bij Kortrijk de duimen legden.”

“Mars voor het Gezin”
Op zaterdag 16 mei
blaast Pro Familia verzamelen voor een optocht
door Antwerpen. De
“Mars voor het Gezin”
start om 15 uur op de
Groenplaats, aan de voet
van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en vlakbij het bisschoppelijk
paleis. Het motto van de
gezinsmars is: “Elk kind
heeft recht op de liefde
van mama en papa!”

Vlaanderen. De blauwe loge was pro de migratie van moslims omwille van hun beschikbaarheid en de lage loonkosten. De rode loge was
pro migratie om zijn kiesvee aan te dikken.
Lieven Boeve doet rare suggesties over de
islam in zijn scholen. Meer in het algemeen,
geven zijn meningen mij de indruk dat hij geen
ruggengraat heeft. Ik zie hem als een sofist,
dus intelligent, vol met woorden en praatjes,
maar iemand die de oren laat hangen naar
wat hij vermoedt dat de subsidiërende overheid beoogt. Is zijn motto ‘follow the money’,
ik denk van wel, en dan is de volgende waarheid pijnlijk: een gesubsidieerde cultuur is vergankelijk, weinig levenskrachtig. Het katholiek onderwijs in Vlaanderen draagt het woord
katholiek uit sleur, uit gewoonte, zonder dat je
er in de praktijk iets van ziet. Naar een katholieke school word je gestuurd omwille van haar
hogere kwaliteit en hoger sociaal niveau, niet
omdat er iets is op te rapen dat hoort bij de
katholieke leer.”
Pall.: bij de kranten en bij de radio- en
televisieredacties heeft u geen vrienden?
Dries Goethals: “De Standaard en De Morgen vormen een gelijkgestemd antikatholiek
en antigezinnen persbureau. Contact met die
kranten is er niet. Zij hebben als beleid om elke
oppositie tegen het politiek correcte handelen
te negeren of belachelijk te maken.”
Pall.: er zijn toch de kerkelijke bladen,
in de eerste plaats Kerk & Leven en Tertio?
Dries Goethals: “In verband met de “Mars
voor het Leven” in 2012 hebben wij met een
groepje jongeren de bisschoppen bezocht en
voor mij was het zonneklaar dat wij door hen
niet graag gezien worden. Wat toch wel ongehoord is. Bisschop Bonny pleit voor holebirelaties en andere scheve toestanden, en
ondermijnt de rooms-katholieke leer, maar
hij verschijnt wel in de kerkelijke bladen. Wij,
die de mening van Rome vertolken, krijgen
geen toegang in de kerkmedia om onze acties
en standpunten toe te lichten. Wat minstens
een schizofrene toestand is. Ik weet ook wel
dat de bisschoppen de kerkelijke bladen mee
in leven houden, dus ook daar geldt ‘wiens
brood men eet diens woord men spreekt’.
Het stemt mij echter niet vrolijk. Begin dit jaar
heeft Pro Familia met persberichten, naar aanleiding van de uitlatingen van bisschop Bonny
over de homo’s, zelfs de massakrant De Telegraaf in Nederland gehaald. Begin september
2014 waren wij in Mechelen op de “Manifestatie tegen christenvervolging”, met 1.100 deelnemers en vertegenwoordigers van alle partijen, burgemeester Bart Somers van Open Vld,
Peter de Roover van N-VA, Filip Dewinter en
Tom van Grieken van VB en Ward Kennes van
CD&V. De bisschoppen praten met de vrijzinnigen en de moslims, maar het eigen trouwe
kerkvolk wordt niet gewaardeerd. Het Belgisch
episcopaat is als de Sovjetraden na 1917, en
capituleerde voor de secularisering.”
Pall.: René Stockman, generaal van de
Broeders van Liefde, spreekt andere taal?
Dries Goethals: “Gelukkig. Er is tussen hem
en ons een zekere dialoog. Hij verontschuldigde zich omdat hij op ons recente colloquium over het gezin niet aanwezig kon zijn.
Hij spreekt hoopgevende taal over het sterkere
katholicisme dat moet bij de katholieke scholen. Ik steun de School van Sint-Ignatius, een

privé-initiatief, die op 1 september in Malijzen bij Overijse opent. Ik gaf een domiciliëring
aan mijn bank om maandelijks 10 euro over te
maken. Wij trachten nu 999 mensen te vinden
die een dergelijke bijdrage willen leveren. De
Vlaming is bereid hoge belastingen te betalen
en vaak wordt dat geld ingezet om zijn cultuur
te laten creperen.”
Pall.: en Pegida? Die actie moet u bevallen?
Dries Goethals: “Burgemeester Bart de
Wever verbood een mars van Pegida. Dat kan
toch niet! De Europese Unie is een computer
zonder software, terwijl de islam wel de software heeft voor een cultureel project, een cultureel project dat dwars staat op de normen en
de waarden van Europa. De islamisering van
Europa is een drama. Ik deel de bezorgdheid
van Pegida. Waarom kreeg Filip Dewinter de
weldenkenden over zich heen toen hij tijdens
een parlementair debat de koran toonde en
wees op de totalitaire en anti-Europese aspecten van dat boek? In Nederland voert Geert
Wilders de strijd, maar als liberaal is hij eveneens opgeslokt door de seculariseringsgolf
en aan de verliezende hand tegen de islam. In
de kloosterregels van de kerkvader Benedictus, patroon van Europa, zitten waarheden die
tot vandaag actueel zijn en die een christelijk
levensmodel, zonder enige slavernij, voorhouden. Als wij niet langer van dergelijke modellen
dromen, verpaupert ons geestelijk leven. De
islamisering is enkel te bestrijden door de herontdekking van de christelijke waarden. Een
individu kan daar niet tegenop tornen. Enkel
als gemeenschap heb je voldoende weerbaarheid.”
Frans Crols

Ouders en grootouders
Dries Goethals wordt in de zomer van dit
jaar 30: “Op mijn 15e maakte ik een vechtscheiding met partnergeweld mee. Met veel
toeval, geluk en gerijpt ben ik uit dat familiale drama ontsnapt. Een kind heeft recht
op de liefde van een vader en een moeder
en kent zware ontberingen als die er niet is.
De liefde van mijn grootouders langs moeders kant heeft mij gered uit de miserie.
Zij waren traditioneel getrouwd, maar door
een mismeesterde geboorte door een onbekwame non waren zij antiklerikaal geworden. Het diepgelovige koppel had zich van
de Kerk afgewend. Zij voelden zich in de
steek gelaten door de Kerk. Die grootouders
leefden niet voor zichzelf; voor hun kinderen en hun kleinkinderen stonden zij altijd
paraat. Hun familiewaarden waren intact
gebleven. De zware jeugdjaren thuis en de
schat die mijn grootouders mij gaven, die
combinatie heeft mij gevormd. Ik ben vrijgezel. Ik zou niet kunnen leven met het verbreken van een huwelijk.
Hogere studies Engels, geschiedenis en
godsdienst volgde ik aan de Vlaamsgezinde hogere lerarenopleiding in Torhout.
Ik was ongelovig, een overtuigde atheïst.
Mijn bekering, zo mag je het bijna noemen,
gebeurde tijdens een buitenlandse Mariabedevaart in 2009. Nadien zag ik de waarde
van Jezus Christus, van devotie en het noodzakelijke verzet tegen de corruptie die ons
omringt.”

