
Open brief aan de islamitische gemeenschap van Mechelen 

 

Beste stadsgenoten, 

 

Enkele decennia geleden kwamen jullie naar Vlaanderen om er betere leefomstandigheden te 

vinden. Jullie konden onmiddellijk genieten van de sociale en maatschappelijke voordelen die 

dit land te bieden heeft. Jullie kinderen kunnen deelnemen aan één van de beste 

onderwijssystemen ter wereld. Worden jullie ziek dan is er een efficiënte gezondheidszorg. 

Heb je geen werk dan is er een werkloosheidsvergoeding en word je geholpen om werk te 

vinden. Na jaren werkloosheidsvergoeding is er het leefloon en een moderne sociale woning. 

Jullie kunnen jullie stem laten horen in alle vrijheid. Een vrijheid die in geen enkel 

moslimland zo absoluut is als in deze democratische westerse rechtsstaat.  

In de praktijk worden velen onder jullie zelfs beter behandeld dan de Vlamingen. Talrijk zijn 

immers de subsidies en regelgevingen die jullie bevoordelen omdat jullie toch maar zouden 

deelnemen aan onze maatschappij en er een positieve bijdrage aan zouden leveren.  

 

Al deze sociale en maatschappelijke verwezenlijkingen zijn het werk van generaties 

Vlamingen en ze werden met bloed, zweet en tranen bevochten. Wij gunnen ze jullie want 

Vlamingen zijn een genereus volk. Het enige dat wij daarvoor terugvragen is respect. 

Respect voor de cultuur van het volk dat jullie al die voordelen op een schoteltje heeft 

aangeboden.  

Respect voor de taal en de gewoonten van dat volk.  

Respect voor de normen en waarden eigen aan het Europese leefpatroon dat het onze is.  

In de praktijk willen we dat jullie Vlaming worden onder de Vlamingen. 

 

Is dat nu zo veel gevraagd? Nee toch? Een groot deel van jullie gemeenschap heeft dat ook 

begrepen, maar een ander significant en invloedrijk deel niet. De radicalen onder jullie willen 

zelfs raken aan de fundamenten van onze beschaving. Zij willen dat allerlei rechten en 

gebruiken worden getolereerd waarvan Vlamingen gruwen: ongelijke behandeling van 

vrouwen en holebi’s, gedwongen huwelijken, halalvoedsel in scholen, eerwraak, gescheiden 

zwemlessen, ritueel slachten, aparte begraafplaatsen, dragen van hoofddoeken in openbare 

dienst… Het houdt maar niet op. Na iedere toegeving volgt een nieuwe eis. 

 

Al die eisen getuigen niet van respect, integendeel. Ze geven de Vlamingen het gevoel dat ze 

worden gekoloniseerd en onderworpen aan een vreemde beschaving.  

Weet dat geen enkel volk – ook het brave Vlaamse volk niet – zich zijn land, zijn cultuur, 

zijn eigenheid en zijn identiteit laat afpakken zonder slag of stoot.  

 

De radicalen onder jullie wensen de totale confrontatie. En ja, als zij op deze weg verder gaan 

dan zal die confrontatie er vroeg of laat komen. Wij, Vlamingen, willen ze niet, integendeel, 

maar alleen jullie kunnen die tijdbom ontmantelen door de radicalen te stoppen en duidelijk 

afstand te nemen van hun eisen en voorstellen.  

 

Wat hebben jullie te winnen bij de overwinning van de islam? Was het dan niet om te 

ontsnappen aan de armoede en de onvrijheid in jullie islamitische thuislanden dat jullie ouders 

naar hier zijn gekomen? Willen jullie echt dat dit land lijkt op het land waaruit jullie ouders 

zijn gevlucht? Als de islamisering lukt, zullen jullie uiteindelijk jullie eigen verleden 

tegenkomen! 

 



Onze Vlaamse samenleving mag dan niet perfect zijn, ze biedt wel belangrijke zekerheden die 

in een moslimstaat onbestaande zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid 

en democratie. 

 

Vriendelijk, maar kordaat, 

 
Frank CREYELMAN 

Vlaams volksvertegenwoordiger 

 

HET VLAAMS BELANG ROEPT ALLE MOSLIMS OP OM EEN VERKLARING 

TE ONDERTEKENEN WAARIN ZE BEVESTIGEN DAT ZE BEREID ZIJN 

VLAMING TE WORDEN ONDER DE VLAMINGEN.  

DEZE VERKLARING IS TE VINDEN OP WWW.IKWOONINVLAANDEREN.BE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikwooninvlaanderen.be/

