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TOESPRAAK TOM VAN GRIEKEN  

Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang 

 

“Immigratie en islamisering: tegengaan of ondergaan” 

 

Beste vrienden, 

Hoe vrij en beschaafd een samenleving is, kan makkelijk afgetoetst worden aan een 

eenvoudige parameter: Hoe meer vrijheid vrouwen hebben, hoe meer beschaafd en vrij die 

samenleving is. Als Westerse beschaving mogen wij – hoe onvoltooid het ook moge zijn –

terecht trots zijn op het parcours dat we generaties lang hebben afgelegd: Vrouwenstemrecht, 

iedereen kan gaan studeren, vrouwen kunnen zich kleden zoals ze willen, kortom: 

Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.  

Vandaag moeten we vaststellen dat de hele vrouwenemancipatie in het defensief zit. Wie had 

in de jaren ‘70 – toen ‘vrijheid, blijheid’ de grote woorden waren - kunnen denken dat zoveel 

jaar later gescheiden zwemmen in sommige zwembaden een feit zou zijn. Hoofdoeken op 

scholen en in de openbare dienst zouden kunnen en vrouwen geen zomerjurk meer durven 

dragen wanneer ze door bepaalde multiculturele wijken lopen… De lijst is ellenlang en het 

stopt maar niet. 

Dit proces, beste vrienden, wordt nog versneld nog door de recente asieltoestroom. Dankzij 

een laks beleid wordt Europa overspoeld door miljoenen zogenaamde vluchtelingen. 85% van 

die asielzoekers zijn mannen tussen de 18 en 35 jaar oud. Onder hen ook de 

“testosteronbommen” die hun familie, vrouwen en kinderen in een oorlogszone hebben 

achtergelaten en die nu onze vrouwen en dochters lastigvallen. Georganiseerd. Openlijk. De 

bittere realiteit is dat zij niet op de vlucht zijn voor de terreur, maar de terreur naar hier 

hebben geïmporteerd.  

Veelzeggend was dat deze taferelen zich afspeelden net op dezelfde dag waarop Angela 

Merkel in haar nieuwjaarsboodschap voor de TV (die ondertiteld werd in het Arabisch!) nog 

maar eens haar ‘Wir schaffen dass’-politiek verdedigde… 

Het is bovendien extra pijnlijk omdat Angela Merkel de eerste vrouwelijke Bondskanselier in 

de Duitse geschiedenis is, maar door haar beleid vrouwen in gans Europa zich nog nooit zo 

onveilig hebben gevoeld.  

De doelwitten waren deze keer geen stoute cartoonisten of politici die kritisch zijn voor de 

Islam.  Nee, het doelwit is 50% van onze samenleving: vrouwen. Geheel willekeurig. Iemands 

zus. Iemands moeder. Iemands dochter.  

De toekomst van ons land – en eigenlijk gans Europa – wordt feitelijk bepaald door het 

antwoord op de vraag hoe hard wij opkomen voor de vrijheid van onze vrouwen. We moeten 

er - samen, schouder aan schouder - voor zorgen dat de schande van Keulen  - en niet alleen 
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Keulen, maar ook andere Europese steden -  zich niet meer kan herhalen. Vrouwen, laat u dit 

jaar meer dan ooit horen en dwing deze regering tot actie. De toekomst van jullie dochters en 

kleindochters staat op het spel. 

De keuze die wij moeten maken is vrij eenvoudig. 

Staan we voor een toekomst waar vrouwen zich moeten aanpassen en een armlengte afstand 

moeten houden of wordt het een toekomst waar we dit nu eindelijk eens een halt toeroepen? 

Staan we voor een toekomst waar we de islamisering van onze samenleving maar blijven 

ondergaan. Of gaan we die vrouwonvriendelijke ideologie is eindelijk terugdringen?  

Vrouwen, 2016 moet jullie jaar worden.  

We moeten de massa-immigratie en de islamisering tegengaan – zo niet zullen we ten 

ondergaan.  

“Rapefugees: enkeltje terug” 

En we zullen het zelf moeten doen, Want van onze regering gaan we niet veel moeten 

verwachten. Snel een cursusje ineen boksen "hoe met vrouwen omgaan” is niet alleen 

ontoereikend, maar ook complete onzin. En wel om drie redenen: 

Het is ten eerste symptoombestrijding. Tijdens een cursus van enkele uren kan men een diep 

ingewortelde cultuur van vrouwenonderdrukking niet omkeren. En al zeker niet als men 

iedere vrijdag in radicale moskeeën het tegenovergestelde te horen krijgt, rijkelijk 

gesubsidieerd door Vlaams belastinggeld 

En ten tweede omdat het weer een toonbeeld is van zelfhaat. “Het is weer onze schuld is. Wij 

hebben het hen niet goed uitgelegd.” Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun daden. 

Nee. Wij, wij hebben hun geen cursus aangeboden. 

En ten derde: omdat de vraag simpelweg niet is of we een cursus moeten aanbieden? De enige 

echte vraag die we moeten stellen is: willen we hier, in onze samenleving, wel mensen die 

zo'n cursus nodig hebben? Zijn mensen met zo’n vrouwbeeld welkom in het Vlaanderen van 

2016? 

Wel beste vrienden. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: Absoluut niet! Figuren die 

vrouwen minder waardig vinden dan mannen, griezels die denken dat ze in groep vrouwen 

kunnen betasten en aanraden horen hier niet thuis. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet!  

“Straatterreur is ook terreur” 

Beste vrienden, laat het duidelijk zijn: Het gaat hier helemaal niet om een uit de hand gelopen 

‘genderdebat’ of een ‘mannenprobleem’. Het gaat hier om de gevolgen van een ongebreidelde 

immigratie en een culturele clash. En hoe hard politici zich nu ook verdringen voor de 

camera’s om te zeggen dat ze de problemen bij naam moeten noemen, toch slaagt niemand – 

behalve het Vlaams Belang- erin om duidelijk te stellen dat deze terreur diepgeworteld is in 

een achterlijke islamitische cultuur. 
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Zolang men dat niet onder ogen wil zien, zal het probleem niet opgelost geraken. 

Het volstaat niet ‘geschokt’ te reageren.  

Er moeten ook lessen uitgetrokken worden. 

Er moeten consequenties aan verbonden worden. 

Ons land kan niet meer islamitische nieuwkomers integreren. Trop is te veel en te veel is trop. 

Vang die islamitische vluchtelingen op in eigen regio. Sluit de buitengrenzen van Europa, 

controleer onze eigen binnengrenzen en last but not least: stop met asielzoekers op te vangen 

in vakantiecentra, luxehotels of appartementen op de dijk. Verdriedubbel de opvangcapaciteit 

van de gesloten centra en maak werk van effectief uitwijzingsbeleid!  

En beste vrienden, 

Het mag in 2016 nu ook eindelijk eens gedaan zijn met dat politiekcorrecte gebral. Voor de 

elite in dit land zijn de massale aanrandingen in Keulen vooral een probleem omdat de 

realiteit het Vlaams Belang gelijk geeft. Jarenlang heeft men ervoor gekozen om ons te 

verketteren. Jarenlang heeft men ervoor gekozen de problemen in de doofpot te stoppen. Met 

als enige resultaat dat de doofpot ondertussen een beerput is geworden. 

Elke keer opnieuw moeten we horen dat ‘wij’ een manier moeten vinden om vreedzaam 

samen te leven.  

Zo moeilijk is dat nochtans niet. Er zijn daarvoor helemaal geen toverformules voor nodig. 

Het is zelfs redelijk simpel: Diegene die komt, diegene die te gast is, schikt zich naar de regels 

van diegenen die er zijn. En niet omgekeerd. 

Het is niet onze schuld, beste vrienden 

en wij moeten ons helemaal niet aanpassen! 

Wij zijn hier thuis 

en we zijn niet van plan om willoos ten onder te gaan!  

 

N-VA: Veel woorden, weinig resultaten 

Ook al weet iedereen dat het Vlaams Belang de pionier, de klokkenluider van het eerste uur is 

om deze multiculturele nachtmerrie aan te klagen, toch probeert De Wever de perceptie naar 

zijn kant te trekken met intellectueel oneerlijke uitspraken zoals: “Ik heb het als eerste 

gezegd.”  

Zielig. En dan vooral nog omdat de nadruk op het woord ‘gezegd’ ligt… want het is voor de 

N-VA, als grootste regeringspartij, enkel bij woorden gebleven. Zijn partij heeft er in de 

regering niets heeft mee gedaan. Het gebeurt niet veel, maar voor een uitzonderlijke keer zijn 

we het eens met Gwendolyn Rutten, namelijk toen ze begin dit jaar verklaarde (en ik citeer): 

“Ik hoor De Wever grote woorden gebruiken, maar de koers die de regering vaart, mét de N-

VA aan boord, is een hele andere.” 
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De machtigste en meest invloedrijke man van het land, heeft blijkbaar NUL invloed op het 

beleid op zijn ministers in de regeringen. Stoere woorden voor de camera’s, maar geen daden 

in de regering. 

Immigratiebeleid: Oude beloftes vervangen door nieuwe aankondigingen 

In het beste geval worden oude beloftes vervangen door nieuwe aankondigingen, maar daar 

blijft het dan ook bij. 

- Zo beloofde Theo Francken begin oktober strengere regels voor gezinshereniging. 

Vandaag zijn ze gebleven wat ze waren: zowat de soepelste van heel Europa. 

- De lijst van veilige landen zou worden uitgebreid. Vandaag is de lijst even kort als 

voordien. 

- Vele duizenden plaatsen bij creëren om de instroom van asielzoekers op te vangen is 

géén probleem; enkele honderden plaatsen voor de terugkeer is blijkbaar veel 

moeilijker.  

- De Conventie van Genève moest herzien worden, maar wanneer het Vlaams Belang 

een voorstel in het parlement voorlegt om dit mogelijk te maken, stemt zelfs De 

Wever dit weg. 

Beste vrienden, Het kan in het leven wel eens gebeuren dat daden niet altijd overeenstemmen 

met woorden. Maar wanneer men altijd het tegenovergestelde doet van wat men zegt – en 

men zichzelf bovendien nog regelmatig tegenspreekt, is er een probleem. Een probleem 

waarvoor een naam bestaat. Een naam die ik niet ga noemen. Het enige wat ik erover wil 

zeggen, is dat er tegenwoordig dokters voor bestaan.  

N-VA bespaart op eigen mensen ipv op asiel 

In september lanceerde het Vlaams Belang de campagne “Bespaar op asiel. Niet op eigen 

mensen”. De voorbije dagen werd aangetoond hoe treffend deze campagne was. Ondertussen 

raakte immers bekend dat de factuur voor de opvang van asielzoekers is opgelopen tot méér 

dan 1 miljard van uw belastinggeld. Nauwelijks een dag later werd aangekondigd dat de 

regering op zoek moet naar nieuwe besparingen – voor de N-VA bij voorkeur in de sociale 

zekerheid. Kortom: de regering doet net het tegenovergestelde van wat de bevolking wil: Ze 

bespaart absoluut niet op asiel; ze bespaart liever op haar eigen volk. 

En zoals we reeds zeiden, die 1 miljard voor opvang alleen, is nog maar het topje van de 

ijsberg. Na ‘Brood, Bad en Bed’ komen immers nog huisvesting, begeleiding, scholing, 

onderwijs, leefloon, kindergeld en ga zo maar door.  Genoeg om te weten dat de totale kost 

van deze asielcrisis véél hoger zal oplopen dan het miljard waarvan nu reeds sprake is! 

Meten is weten. We dagen de regering dan ook uit om te doen zoals men in Nederland heeft 

gedaan. Bent u bereid, hebt u de politieke moet om de totale kostprijs van deze asielcrisis te 

becijferen en publiek te maken? 

Communautair parcours van N-VA leest als dat van de grote terugtocht. 
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Of zal het bij een “academische denkoefening”  blijven. Zoals nu weer gebeurt met de twee 

N-VA’ers die zich mogen gaan bezighouden over de communautaire kwestie. Een 

‘academische denkoefening’ betekent eigenlijk “we leggen de zaak in een ander diepvriesvak 

(maar ze en het blijft in de diepvriezer).” 

Philip heeft er in zijn inleiding al uitgebreid over gesproken. Over de communautaire beloften 

van de N-VA kunnen intussen boekenkasten vol geschreven worden, over haar 

communautaire regeringsresultaten siert enkel een blanco blad de boekenplank.  

Het parcours van N-VA leest als dat van de grote terugtocht. Van onafhankelijkheid naar 

confederalisme tot volledige communautaire stilstand  - om vandaag over te gaan tot een 

‘academische denkoefening’.  

Als het de partij van De Wever menens is met de Vlaamse zaak, waarom stemde ze dan tegen 

het voorstel van het Vlaams Belang voor een Vlaamse Grondwet? Waarom weigerde N-VA-

minister Van Overtveldt een onderzoek naar de miljardentransfers? Waarom promoot haar 

Vlaams parlementsvoorzitter in het buitenland het Belgische model? Stuk voor stuk pertinente 

vragen waarop tot op heden een antwoord uitblijft. 

Ook in 2016 moeten we vaststellen dat er nood is aan een partij die ondubbelzinnig kiest voor 

een Vlaamse staat. 

Een staat die niet alleen onafhankelijk moet worden, maar ook herkenbaar Vlaams moet 

blijven. 

Een vrij Vlaanderen. 

En een Vlaams Vlaanderen. 

Dat is hetgeen ik u allen van harte toewens in het nieuwe jaar.  

Ik dank u 

 


