
Toespraak actie Franse ambassade 29 juni 2015 (Tom Van Grieken) 
Beste vrienden,  

 

Samen met alle vrijheidslievende mensen waar ook ter wereld is het Vlaams Belang in de rouw. 

Vandaag staan we hier aan de Franse ambassade om de aanslagen van vorige week vrijdag te 

herdenken die op een bloederige manier de eerste verjaardag van het islamitische IS-gruwelkalifaat 

in de verf moesten zetten. Exact 1 jaar geleden – op 29 juni 2014 – richtte de islamitische 

terreurorganisatie ISIS inderdaad in het door hen gecontroleerde deel van Irak en Syrië een 

islamitisch kalifaat op.  

 

Beste vrienden,  

 

Nauwelijks een half jaar nadat Frankrijk werd opgeschrikt door de barbaarse aanslagen in Parijs, op 

de redactie van Charlie Hebdo en een joodse supermarkt, werd het land vorige week vrijdag nabij 

Lyon opnieuw geconfronteerd met islamitisch geïnspireerd geweld: voor het eerst werd ook in 

Europa een man onthoofd door een moslimterrorist. De dader legde het hoofd op een hek omringd 

door vlaggen van Islamitische Staat. U kent de linkse mantra dat gebrek aan kansen en discriminatie 

aan de basis liggen van radicalisering. Welnu, in dit geval was het slachtoffer een bedrijfsleider die de 

dader – de terrorist – nauwelijks enkele maanden terug in dienst had genomen.  

 

Er was op deze bloedige vrijdag 26 juni ook een aanslag in Sousse waar islamterroristen alle 

Europese toeristen die in hun vizier kwamen genadeloos executeerden, terwijl ze Tunesische 

moslims ongemoeid lieten. 39 Europese toeristen werden daarbij afgeslacht. Er was ook nog de 

aanslag in een bomvolle sjiitische moskee in Koeweit. Daar vielen 27 slachtoffers te betreuren. 

Tenslotte vond er dezelfde dag nog een aanslag plaats in Somalië waar 50 mensen werden vermoord 

in naam van de islam. De zwarte Islamitische vlag wapperde op de plaats van de massamoord.  

 

Beste vrienden,  

 

Wij staan aan de Franse ambassade om alle slachtoffers van voorbije vrijdag en van andere aanslagen 

gepleegd in naam van de islam te herdenken en hen eer te bewijzen. Ongeacht hun ras, afkomst of 

geloof. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de slachtoffers van deze barbaarse 

gruweldaden die nu het verlies van hun dierbaren moeten verwerken.  



 

Laat voorbije vrijdag echter vooral ook een waarschuwing zijn en een oproep tot actie, zodat 

dergelijke aanslagen in eigen land vermeden worden. Want ook ons land wordt bedreigd. We 

herinneren ons de aanslag op het joodse museum, nog maar een goed jaar terug en de begin dit jaar 

ternauwernood verijdelde aanslagen. Ondanks dit alles lijken de politici in dit land nog steeds in een 

soort van politiekcorrecte coma te verkeren. 

 

Want vrienden,  

 

Terwijl de regering van Tunesië – met toch niet bepaald een islamofoob regime – tachtig moskeeën 

sluit waar opgeroepen wordt tot geweld, werd in ons land nog geen enkele extremistische moskee 

gesloten.  

 

Terwijl Oostenrijk een verbod heeft afgekondigd op buitenlandse financiering van 

moslimverenigingen en buitenlandse moskeeën, worden in Vlaanderen moskeeën die eigendom zijn 

van buitenlandse regimes en fundamentalistische organisaties met Vlaams belastinggeld gul 

gefinancierd.  

 

Terwijl verschillende Europese landen terecht weigeren illegale economische gelukzoekers – 

politiekcorrect ‘bootvluchtelingen’ genoemd – op te vangen, zet onze federale regering – Theo 

Francken op kop – België opnieuw op de kaart als immigratieland door zich zonder 

noemenswaardig verzet neer te leggen bij voor ons land erg nadelige EU-vluchtelingenquota.  

 

De opeenvolgende federale regeringen hebben door een suïcidaal immigratie en -veiligheidsbeleid 

de veiligheid van onze burgers in het gedrang gebracht. Dezelfde fouten worden nog steeds gemaakt. 

 

Beste vrienden,  

 

Na de recente slachtpartijen in naam van de islam past het niet alleen om te rouwen, maar is het 

ook onze plicht om – in naam van de veiligheid van alle Vlamingen en Europeanen – een ander, een 

doortastend, beleid te eisen dat komaf maakt met het woekerende islamradicalisme in ons land.  

 

Wat zijn de eisen van het Vlaams Belang?  

 

1. Wij willen de immigratie naar ons land een halt toeroepen, vooreerst uit Islamitische landen.   



2. Ons land moet opnieuw controle krijgen over de eigen grenzen. Het Schengen-verdrag moet 

worden opgezegd.  

3. Er moet een meldplicht komen voor extremistisch gedrag. Gans de samenleving moet worden 

gemobiliseerd in de strijd tegen het moslimextremisme. 

4. Er moet grote kuis worden gehouden in de islamitische netwerken. Radicale organisaties 

moeten worden verboden, extremistische moskeeën gesloten.  

5. Wie de sharia verkiest boven onze democratische rechtsstaat kan dat doen, maar dan wel in 

eigen land. Moslimextremisten moeten worden uitgewezen, eventueel na afname van hun 

nationaliteit.  

 

Beste vrienden, 

 

Hopelijk zijn de slachtoffers van voorbije vrijdag niet tevergeefs gevallen. Hopelijk wordt het 

establishment nu eindelijk wakker geschud. Mag ik u vragen een minuut stilte te houden ter 

nagedachtenis van de overledenen en de achtergebleven families. Achteraf zal het Vlaams Belang 

bloemen neerleggen.  

 

Tom Van Grieken 
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