
8 / HUMO

HUMO Om te beginnen: wie 
spreekt hier, Dewinter of 
Vlaams Belang? Toen u de 
bokshandschoen weer bo-
venhaalde als campagne-
rekwisiet, noemde uw voor-
zitter Tom Van Grieken dat 
onmiddellijk ‘een puur Ant-
werps initiatief: nu nog af-
komen met die symbolen is 
niet meer van deze tijd.’ 
Filip Dewinter «De jonge ge-

neratie hee�  het recht haar ei-

gen symbolen te kiezen. Ik heb 

het recht mijn symbolen te 

koesteren. De bokshandschoen 

is inderdaad een symbool van 

het verleden, maar ik vond het 

uitdagend ze weer even op het 

voorplan te duwen en daarmee 

het punt te maken dat vandaag 

ons gelijk bewezen wordt.

 »Sinds onze verkiezings-

nederlaag in 2014 zijn de maat-

schappelijke omstandighe-

den ingrijpend gewijzigd. Er is 

een enorme ruk naar rechts, 

in Frankrijk, Nederland, Oos-

tenrijk, ook in Midden-Euro-

pa, in Scandinavië, in Amerika, 

in Rusland. Het is óveral volop 

De één zijn nood is de ander zijn brood: 

dankzij de vluchtelingencrisis veert het 

Vlaams Belang weer op in de peilingen. En 

ook Filip Dewinter, die na het desastreuze 

verkiezingsresultaat van 2014 (5,8 procent) 

een stap opzij had gezet, vecht zich weer 

de scène op met dezelfde bokshandschoen 

waarmee hij het Vlaams Blok in 1991 

een doorbraak bezorgde. ‘De voet moet 

van de rem,’ zegt hij, ‘af en toe moeten 

we over de grens kunnen gaan.’ Dan kun 

je maar beter eens gaan horen wat hij 

daarmee bedoelt. Een preview van 

‘het 70 puntenplan van vandaag’.

Mark Schaevers / Foto’s Jelle Vermeersch 

aan het gebeuren, en wij moe-

ten mee in dat verhaal. In het 

verleden zijn wíj de ijsbreker ge-

weest, we moeten dat ook in de 

toekomst zijn. En dus mogen 

we niet bang zijn van onze ei-

gen schaduw, anders worden 

we voorbijgestoken op rechts 

en dat kan niet de bedoeling 

zijn. Ik hoor politici voorstellen 

doen waar wij destijds voor ver-

oordeeld zijn, dingen die verder 

gaan dan ons 70 puntenplan.

 »Als ik vandaag Nahima 

 Lanjri, om maar iemand te 

noemen, hoor zeggen dat Theo 

Francken een watje is en dat hij 

als staatssecretaris dubbel zo-

veel illegalen had moeten uit-

wijzen, dan kan ik alleen beslui-

ten dat de traditionele partijen 

nu al met 120 per uur rijden, en 

dan mogen wij toch een ver-

snelling hoger schakelen en 

naar 150, 160 gaan?»

HUMO Met de kans dat u 
zich te pletter rijdt, omdat 
u zich overschreeuwt. Als 
een onduidelijk incident in 
een zwembad in Koksijde 
een Open VLD-burgemees-
ter meteen doet roepen om 
een toegangsverbod voor 
asielzoekers of een N-VA-
volksvertegenwoordiger 
om snelrecht, hoe geraakt u 
daar nog bovenuit?
Dewinter «De traditionele par-

tijen zeggen dan: sluit de zwem-

baden voor vluchtelingen. Ik zeg 

gewoon: sluit de grenzen. Die 

vluchtelingen horen hier niet 

thuis.»

HUMO En zo wordt u een 
man van de toekomst, ter-
wijl u in de pers al was weg-
gezet als ‘oud meubilair’. 
Bent u te vroeg opgestapt?
Dewinter «Na zo’n zware ver-

kiezingsnederlaag moet je dur-

ven toe te geven dat je in díé 

campagne gefaald hebt. Ik heb 

me dus niet kandidaat gesteld 
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‘ De klassieke 
partijen  
zeggen: sluit  
de zwembaden  
voor vluchtelingen. 
Ik zeg: sluit  
de grenzen’
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voor het voorziterschap. Wat 
niet betekent dat je het politie-
ke slagveld moet verlaten. Wat 
je moet doen is: reculer pour 

mieux sauter.»

HUMO U hebt nog weinig 
steun bij de partijtop, heet 
het.
Dewinter «Dat is niet te ver-
mijden als je een verkiezing 
verliest. Nadat mijn generatie 
er wel dertien op rij gewonnen 
heet. Maar je bent nooit sant 
in eigen land. Zelf zal ik Vlaams 
Belang nooit verlaten, en ik kan 
alleen maar hopen dat Vlaams 
Belang mij nooit verlaat.»
HUMO Is er iets waarover 
u spijt hebt in uw politieke 
carrière tot dusver?
Dewinter «Met Ronald  Reagan 
zeg ik graag: never complain, 

never explain. En bied nooit 
verontschuldigingen aan, 
voeg ik eraan toe. Dat ligt niet 
in mijn aard en ik vind het ner-
gens voor nodig. We hebben 
de voorbije dertig jaar een dui-
delijke boodschap gebracht; je 
kunt discussiëren over punten 
en komma’s, over de stijl, maar 
de uitgezete lijn was juist. En 
omdat we al die jaren hetzelf-
de verhaal hebben verteld, we-
gen we vandaag. Maar wegen 
we morgen ook nog? We moe-
ten durven ons opnieuw uit te 
vinden. Neem het 70 punten-
plan. Moeten we dat vandaag 
weer op de agenda zeten? Nee, 
want het is intussen een kwar-
teeuw oud. Vandaag moeten 
we een nieuw verhaal schrij-
ven vanuit de nieuwe context.»
HUMO U zegt tegelijk: we 
hebben altijd gelijk gehad 
én het 70 puntenplan is 
achterhaald. Terwijl u het 
in recente tweets evengoed 
een ‘visionair gidsplan’ 
noemt, ‘actueler dan ooit’.
Dewinter «Het 70 puntenplan 
ging ervan uit dat we nog in 
staat waren het overgrote deel 
van de niet-Europese vreemde-
lingen van de eerste en de twee-
de generatie in groep naar de 
landen van herkomst terug te 
sturen. En 25 jaar geleden was 
dat ook perfect mogelijk. De 
Turkse en Marokkaanse gastar-
beiders waren in onze visie be-
taald voor een tijdelijke betrek-
king en konden weer naar huis. 

Wij kozen voor apart onderwijs, 
voor een aparte sociale zeker-
heid. ‘Hou ze apart!’ heb ik altijd 
gezegd, zodat we ze kunnen te-
rugsturen vóór ze hun kinderen 
hier naar school sturen, vóór ze  
Nederlands leren en proberen 
zich aan te passen aan onze 
manier van leven, want dan 
stopt het nooit meer.
 »Maar dat uitgangspunt is 
anno 2016 niet meer realis-
tisch, omdat we ondertussen 
over een derde en vierde ge-
neratie praten. Die hele groep 
verplaatsen naar de landen 
van herkomst is niet meer rea-
listisch. Links heet van de mas-
sa-immigratie een ideologisch 
project gemaakt: het multicul-
turalisme, diversiteit als doel, 
ter vervanging van het faillie-
te communisme. Dit keer wou 
links via het multiculturalisme 
de klasseloze samenleving tot 
stand brengen. Het hele immi-
gratieverhaal is de nate droom 
van links die nu wordt gerea-
liseerd. Maar die droom dreigt 
een nachtmerrie te worden: 
multicultureel is multiconlict 
geworden.»
HUMO Of was u het die des-
tijds nog de natte droom 
had van een etnisch homo-
gene samenleving, toen dat 
al lang achterhaald was?
Dewinter «Ons 70 puntenplan 
was geen ideologisch traktaat, 
het was een uitvoeringsplan, 
met heel concrete, onmiddel-
lijk toepasbare maatregelen.»
HUMO Wie het 70 punten-
plan nog te pakken krijgt, 
kan vaststellen dat het een 
indrukwekkende inventa-
ris van maatregelen is om 
vreemdelingen te verjagen. 
Extra belasting voor werk-
gevers die niet-Europese 
vreemdelingen tewerkstel-
len, verplichte terugkeer 
van deze vreemdelingen na 
drie maanden werkloosheid, 
beperking van hun eigen-
domsrecht…
Dewinter «Veel van die pun-
ten zijn vandaag nog inspiratie-
bronnen, en worden ondertus-
sen ook in de praktijk gebracht. 
Neem die beperking van het ei-
gendomsrecht: Denemarken is 
er volop mee bezig.»
HUMO Inzake asielzoekers 

dan toch. U maakt 
altijd een amalgaam 
van arbeidsmigratie en 
asielzoekers. Vindt u het 
trouwens een goed idee van 
Denemarken?
Dewinter «Ik vind het de logica 
zelf. Wie hier asiel vraagt, staat 
wat hij heet af voor zijn on-
derhoud; hij betaalt voor kost 
en inwoon, daar komt het op 
neer.»

HET PLAN ORBAN

HUMO Een terugkeer van 
alle niet-Europese vluchte-
lingen is dus niet meer rea-
listisch, wat acht u nog wel 
mogelijk?
Dewinter «Wat wél nog haal-
baar is, is het kaf van het koren 
scheiden door duidelijke regels 
op te stellen: alles wat onaan-
gepast is, alles wat niet geïn-
tegreerd, geassimileerd wil of 
kan worden, alles wat crimineel 
of illegaal is, moet eruit! Punt 
uit. En laat dat dan het 70 pun-
tenplan van vandaag zijn. Mis-
schien moeten we dat ook al op 
papier zeten, hoe we dat van a 
tot z geregeld willen krijgen.»
HUMO Vooruit dan maar, 
punt één?
Dewinter «De kraan moet 
dicht, dat is punt één. Een im-
migratiestop. Viktor Orban 
toont ons de weg in Honga-
rije. Ik heb de moeite gedaan 
ernaartoe te reizen, ik heb er 
de grenzen met Servië, Kroatië 
en Slovenië bezocht en ik kan 
u zeggen: het kán, je grenzen 
sluiten, en bovenal: het werkt! 
Wat verwijt men Hongarije ei-
genlijk? De Europese wetge-
ving is simpel: een asielzoeker 
moet zich inschrijven in het eer-
ste EU-land waar hij aankomt. 
Dus iedere vluchteling die in 

HUMO SPRAK MET FILIP DEWINTER

Hongarije aankomt, en voor 
ons land geldt hetzelfde, is a 
priori illegaal aanwezig. Men 
heet Orban uitgescholden om-
dat hij de wet toepast en doet 
wat alle Europese landen had-
den moeten doen. Vandaag 
wil Europa Griekenland (vaak 
het eerste land van aankomst, 
red.) trouwens verplíchten de 
asielzoekers bij aankomst in te 
schrijven.»
HUMO Volgt u Geert Wilders 
dat elke asielzoeker hier 
in een gesloten centrum 
thuishoort?
Dewinter «Aangezien elke 
asielzoeker hier illegaal aanwe-
zig is, moet er geen procedure 
opgestart worden: ze moeten 
heel kort in een gesloten cen-
trum en dan worden uitgewe-
zen.» 
HUMO Ook asielzoekers die 
hier volgens een Europees 
spreidingsplan kunnen 
belanden, moeten in een 
gesloten centrum?
Dewinter «Natuurlijk, onmid-
dellijk als ze hier binnenkomen. 
Dan hebben we al die miserie 
niet in de zwembaden, het aan-
randen van vrouwen, de over-
last...»
HUMO Alles wat onaange-
past is, moet weg, zei u: wat 
wil dat concreet zeggen?
Dewinter «Dan komen we bij 
de islam terecht. Dat is een 
vorm van georganiseerde bar-
barij, die iedere integratie remt. 
Dus moet de islam teruggedre-
ven worden, liefst naar de an-
dere kant van de Middelland-
se Zee.»
HUMO In een Europese islam 
gelooft u niet?
Dewinter «Ayaan Hirsi Ali 
denkt ondertussen dat zoiets 
kan. Zij denkt dat je de moslims 
een document kunt voorleggen 
waarin ze de sharia afzweren, 

‘Dat je 
geboren moet 
zijn uit een 
Belgische 
ouder om de 
nationaliteit 
te kunnen 
verwerven, 
lijkt me de 
logica zelf.’

‘De boks-
handschoen is 
inderdaad een 
symbool uit 
het verleden, 
maar vandaag 
wordt ons ge-
lijk bewezen.’
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en dan zijn het Europese mos-
lims en leven we in het multicul-
turele Utopia. Ik geloof er niks 
van. Er zijn wel veel gematigde 
moslims, maar er is geen gema-
tigde islam.»
HUMO Een inzicht 
gebaseerd op theologische 
studie?
Dewinter «Ik ben geen theo-
loog, ik ben een politicus. Maar 
ik heb vrij veel over de islam 
gelezen. Waarom is de islam 
een achterlijke, middeleeuw-
se woestijngodsdienst? Om-
dat dat boek daar (wijst naar 
de Koran, red.) de letterlijke 
woorden van Allah bevat. Het 
is een fax vanuit de hemel aan 
 Mohammed met de bood-

‘ Moslims kiezen voor elkaar:  
een radicale moslim, ook  
al is het een terrorist, zal hen  
altijd nauwer aan het hart 
liggen dan een niet-moslim’

‘Bart De 
Wever heeft 
het probleem 
laten 
verrotten,  
de grenzen 
zijn nog nooit  
zo open 
geweest als 
onder Theo 
Francken.’
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woordig iedere terrorist wel 
een moslim. Als een moslim 
ons land binnenkomt, vind ik 
daarom dat wij dat op zijn minst 
moeten kunnen registreren. 
Zoals je bij het binnenkomen 
van de Verenigde Staten bij de 
immigratiedienst moet opge-
ven welke geloofsovertuiging 
je hebt.
 »Kijk, vijf van de negen IS-
terroristen in Parijs kwamen 
uit ons land. Ik wil dus wel we-
ten welke potentiële terro-
risten hier verblijven. Ik moet 
ze niet zoeken in kringen van 
boeddhisten, atheïsten of ka-
tholieken, ik moet ze zoeken 
bij de moslims. Die IS-terroris-
ten hebben hier bescherming 
van hun gemeenschap gehad. 
De moslims die deze hand-en-
spandiensten verlenen, doen 
dat soms ook omdat ze dat 
verplicht zijn aan de oemma, 
aan de wereldislam. Moslims 
kiezen voor elkaar: eigen reli-
gie eerst. Een radicale moslim, 
ook al is het een terrorist, zal 
hen altijd nauwer aan het hart 
liggen dan een niet-moslim. 
Ze geven eten en drinken, on-
derdak en bescherming, kort-
om logistieke steun aan die IS- 
jongens en hun sympathisan-
ten. In een moslimgemeen-
schap zoals Molenbeek er één 
is, en zo zijn er tientallen in Eu-
ropa, functioneert de radicale 
islam als een vis in het water. 
Die radicale islam zit als een 
kuiken in het ei van de islam, je 
krijgt het er niet uit.»
HUMO U denkt aan het 
‘afbakenen van jihadzones’.
Dewinter «Maar daar ben ik 
alweer voorbijgestoken door 
Jan Jambon, die van Molen-
beek zo’n jihadzone heet ge-
maakt. Je hebt wijken waarvan 
men weet dat er moskeeën van 
salaistische strekking zijn, dat 
een aantal extreme organisa-
ties er hun pleisterplaats heb-
ben en die zones kun je goed in 
kaart brengen, want de radica-
len wonen graag dicht bij hun 
moskee. Je kunt dus registreren 
wie daar woont, identiteitscon-
troles doen, gerichte huiszoe-
kingen bij de geviseerde groep, 
moskeeën sluiten.»
HUMO Het moet maar 
eens gedaan zijn met de 

erkenning van moskeeën en 
de islam, vindt u ook.
Dewinter «Ik heb in Antwerpen 
de 51 moskeeën die onze stad… 
rijk is, zei ik bijna, telt dus, laten 
doorlichten. We hebben er zes 
uitgelicht waar absoluut zeker 
extremisten een thuis hebben. 
We weten waar de radicale pre-
dikers ziten, en toch doet de 
Antwerpse burgemeester niks. 
Ze ziten erop te kijken als een 
hond op een zieke koe, omdat 
ze electoraal bang zijn van de 
moslims.
 »Eén op de drie moskeeën is 
vandaag erkend en krijgt sub-
sidie. Waar zij we in godsnaam 
mee bezig? Je moet zoiets niet 
subsidiëren, niet erkennen, 
de islam hoort hier niet thuis. 
Godsdienstvrijheid is voor mij 
heilig, ik kan niet verhinderen 
dat iemand vijf keer per dag 
zijn bidmatje richting Mekka 
spreidt, maar dat betekent nog 
niet dat ik die godsdienst ook 
moet subsidiëren en alle mo-
gelijke faciliteiten geven. De 
boeddhisten zijn in dit land niet 
gesubsidieerd, en toch kunnen 
zij hun godsdienst beleven.»
HUMO Op een 
persconferentie lanceerde 
u een mij nog onbekend 
woord: halaltaks. Ook een 
kandidaat voor het nieuwe 
70 puntenprogramma?
Dewinter «Goed punt, want 
halal is niet zo onschuldig als 
het lijkt, het gaat hier om meer 
dan een aantal voedingsvoor-
schriten. Van de verkoop van 
ieder product dat halal is, moet 
een deel van de opbrengst wor-
den afgestaan aan de  halal 

board, en daarin ziten voor 
het overgrote deel sjeiks en 
imams van salaistische strek-
king. Halal business is big busi-
ness en wordt georganiseerd 
vanuit de wahabitische lan-
den. Waarvoor dient dat geld, 
denkt u? In het beste geval om 
het salaisme te verspreiden, in 
het slechtste om terreur te ver-
spreiden. Halal is bloedgeld. We 
moeten dat met een taks aan 
banden leggen.»
HUMO Meer allochtone 
politieagenten in de wijken, 
zoiets zullen we in uw 
plan niet vinden, zoals u 
alles blijft afwijzen wat de 

schap: dít gaan we leterlijk in 
de praktijk brengen, geen in-
terpretatie mogelijk. De Koran 
leest als een lang scenario ter 
verovering van de dar al-harb, 
het land van de oorlog, waar 
de ongelovigen leven, en dat 
maakt van de Koran inderdaad 
a licence to kill: wij zijn de kairs 
die met alle middelen mogen 
worden bestreden, van liegen 
en bedreigen tot het gebruik 
van geweld. En daar zijn ze vol-
op mee bezig.»
HUMO Ik lees bij mensen 
die ervoor doorgestudeerd 
hebben, heel andere 
interpretaties – uw lezing is 
een fundamentalistische.
D e w i n t e r  « E t i e n n e 

 Vermeersch, toch één van de 
meest notoire ilosofen van ons 
land, zei een paar weken gele-
den dat ik wellicht gelijk heb. 
We moeten niet naïef zijn.»
HUMO ‘Een militair hand-
boek hoe mensen vermoord 
en afgeslacht moeten wor-
den,’ zo omschreef u de Ko-
ran onlangs op een Pegida-
bijeenkomst in Rotterdam. 
Als u dat méént, lijkt een 
verbod van de Koran, zoals 
Wilders wenst, het minste?
Dewinter «Ik verbied niks, ik 
ben zelf al zo dikwijls verbo-
den. Ik heb Wilders ook ge-
zegd dat ik een verbod onrea-
listisch en zelfs dom vind. Men 
moet de Koran juist lézen. Wou 
je weten wat Hitler met de Jo-
den ging doen, dan had je maar 
‘Mein Kampf’ moeten lezen. 
Het stond er allemaal in. Wil je 
weten wat de islam met Euro-
pa gaat doen, lees de Koran.»
HUMO Als ik het goed 
begrepen heb, stelt u een 
‘moslimregister’ voor.
Dewinter «U kent de boutade: 
niet iedere moslim is een ter-
rorist, maar helaas is tegen-
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integratie van moslims kan 
bevorderen. Het vreemde 
orgaan dient afgestoten!
Dewinter «Ja, de islam is naar 
mijn bescheiden mening een 
kanker die het gezonde Euro-
pese lichaam aantast. En dus 
moet je die ziekte bestrijden, 
punt uit. Dat is mijn uitgangs-
punt en ook mijn conclusie. We 
hebben de krokodil eten gege-
ven omdat we dachten: dan 
worden we niet zijn prooi. Maar 
de krokodil is daardoor alleen 
maar groter geworden en uit-
eindelijk vreet hij ons toch op.»

NOBELPRIJS VOOR WILDERS

HUMO Na de incidenten 
op oudejaarsavond in 
Keulen stond u klaar met de 
boodschap ‘Rapefugees not 
welcome’: als gechargeerde 
veralgemening kon dat 
tellen.
Dewinter «O, maar daar heb-
ben ze mij niet meer voor nodig. 
Incidenten uitvergroten, dat 
doen de traditionele media en 
partijen tegenwoordig zelf. Eén 
asielzoeker die een meisje be-
gluurt in een zwembad, is vol-
doende om de voorpagina van 
de kranten te halen. Politici bie-
den tegen elkaar op in alle rich-
tingen, want ze zijn het noor-
den kwijt. Jarenlang hebben ze 
trouw gezworen aan de mul-
ticultuur, en nu weten ze het 
zelf niet meer. Ze hebben veel 
te lang de culturele en journa-
listieke elite achternagelopen in 
de hoop aan bod te komen in de 
massamedia, die in handen wa-
ren van de globaliserende linkse 
elite. En nu kijken ze verschrikt 
om: ‘Oei! Niemand volgt ons!’»
HUMO U bent al eens veroor-
deeld voor het systematisch 
stigmatiseren van mensen: 
niet bang dat het nog een 
keer kan gebeuren?
Dewinter «Nee, de tijden zijn 
veranderd. Men moet ons geen 
veroordelingen meer aansme-
ren. Men moet ons lauweren, 
een medaille geven voor moed 
en opofering, erkennen dat wij 
het grote gelijk hadden en heb-
ben. Iemand als Geert Wilders 
verdient de Nobelprijs voor de 
Vrede. Hij heet zijn nek uitge-
stoken om waarheden te ver-

kondigen, ook al maakte hij zich 
leterlijk en iguurlijk tot mik-
punt van de moslimradicalen. 
Wij zijn voorlopers, keters, en 
die krijgen pas achteraf gelijk, 
terwijl ze zelf op de brandsta-
pel eindigen. Maar ik ben graag 
een keter.»
HUMO ‘Racist is geen 
scheldwoord maar een 
eretitel geworden,’ aldus 
een tweet van u, die u 
weliswaar snel verwijderde.
Dewinter «Omdat ik in 140 te-
kens niet kan uitleggen wat ik 
ermee wil zeggen, maar u geet 
me die kans nu. Racist zou geen 
eretitel mogen zijn, maar ik 
ben het beu dat ik decennia-
lang voor racist uitgescholden 
ben, en veroordeeld ben, alleen 
maar omdat ik de vinger op de 
wonde heb gelegd en de ana-
lyse heb gemaakt die intussen 
iedereen maakt.»
HUMO ‘U legt de vinger 
niet op de wonde,’ zei Bart 
De Wever eens tegen u in 
een tv-debat, ‘u steekt 
hem erin, u vergroot de 
problemen alleen.’
Dewinter «Als er één iemand 
is die het probleem heet laten 
verroten, is het wel De Wever 
en zijn partij. De grenzen zijn 
nooit zo open geweest als on-
der staatssecretaris Francken. 
Nu en dan de spierballen eens 
laten rollen volstaat natuurlijk 
niet om de problemen op te 
lossen. Francken is de conci-
erge van het asielhotel België 
geworden. N-VA beheert dit 
probleem, maar beheerst het 
niet. Dat zal hen zeer zuur op-
breken.»
HUMO Als ik nog eens terug 
mag naar uw uitlatingen 
na de Keulse incidenten: u 
constateerde niets minder 
dan een ‘seksjihad’.
Dewinter «Dat is ook wat er 
gaande is, het gaat om meer 
dan een teveel aan testoste-

ron bij een aantal van die jon-
ge vluchtelingen. De islam be-
schouwt iedereen die geen 
moslim is als een Untermensch, 

zeker de vrouwen. Die vluchte-
lingen zijn het paard van Troje 
van de islam. Het is een vijande-
lijk leger zonder wapens en uni-
formen, maar wel een leger dat 
wil veroveren. Eén van de mid-
delen om dat te bereiken is die 
seksjihad. Het vernederen, het 
betasten maar ook verkrach-
ten van vrouwen is de ultieme 
vorm van overheersing. Nog-
al wat vreemde legers hebben 
zich daaraan bezondigd: door 
de vrouwen van de vijand te 
vernederen en te verkrachten, 
laten ze zien wie de baas is.»
HUMO U bent tegen 
cursussen die asielzoekers 
onze seksuele mores 
verklaren.
Dewinter «Pfff… Cursussen 
om te leren omgaan met vrou-
wen? Wat is het volgende? Hoe 
eten met mes en vork? Een cur-
sus Niet Spuwen Op Straat? Ik 
zag laatst een aiche in een 
vluchtelingencentrum: men 
werd verzocht zich niet te ont-
lasten in de douche… Tja, onze 
samenleving gaat met rasse 
schreden vooruit, moet ik zeg-
gen. Ik dacht eerst dat het om 
een grap ging.»
HUMO Als u vandaag graag 
pepperspray uitdeelt en het 
spul gelegaliseerd wil zien: 
ook een grap?
Dewinter «Nee. Ik wil van een 
sote samenleving evolueren 
naar een weerbare maatschap-

‘ Cursussen om te leren  
omgaan met vrouwen?  
Wat is het volgende?  
Hoe eten met mes en vork?’

HUMO SPRAK MET FILIP DEWINTER

pij. Het veiligheidsmonopolie is 
volledig bij de overheid komen 
te liggen, maar als die vandaag 
blijkbaar niet meer in staat zijn 
onze vrouwen, bejaarden en 
kinderen te beschermen, dan 
moeten we de mogelijkheden 
krijgen om dat zelf te doen. Le-
galiseer dus, zoals in Duitsland, 
Frankrijk en Spanje, zelfverde-
digingswapens die geen blij-
vend letsel veroorzaken, zoals 
traangas en pepperspray.
 »Ik ga daar nog verder in: 
het begrip zelfverdediging 
moet worden uitgebreid. De 
weten inzake wapenbezit en 
wapenvergunningen moeten 
we versoepelen, wij hebben de 
strengste wapenwet ter we-
reld.»
HUMO Adviseert u mensen 
een revolver in huis te 
hebben?
Dewinter «Ik bén een gewa-
pend man in huis. Ik zie geen 
probleem als zo’n wapen ter 
zelfverdediging verstandig, 
volgens de regels van de kunst, 
wordt gemanipuleerd en opge-
borgen. Als ik of mijn vrouw of 
kinderen in mijn huis belaagd 
worden, wat overigens al meer 
dan één keer gebeurd is, wil ik 
mezelf kunnen verdedigen.»
HUMO Een revolver in huis, 
en een burgerwacht in de 
wijk?
Dewinter «Waarom niet? Men-
sen voelen zich niet meer ge-
borgen in de grootsteden, zijn 
’s avonds bang op straat. Ik wil 
geen Far West-toestanden, hè, 
maar neem Zwitserland: iedere 
volwassen man heet daar zijn 
leven lang een oorlogswapen in 
de kast staan, en daar schieten 
ze elkaar toch niet af?
 »Ik ben ook voorstander van 
zelfverdedigingscursussen 
voor scholieren, in de lessen li-
chamelijke opvoeding. Waar-
om zouden ze voor hun fysie-
ke weerbaarheid alleen in één 
of andere karate- of kickboks-
school terechtkunnen? Laat dat 
maar op school gebeuren.
 »De legerdienst hebben 
we afgeschat. Ik vond het de 
mooiste tijd van mijn leven. 
Orde, tucht, discipline: dat heb 
ik daar geleerd. Opkomen voor 
mezelf, zelfverdedigingstech-
nieken, leren omgaan met een 

‘Geert  
Wilders  
verdient de 
Nobelprijs 
voor de Vrede. 
Hij heeft zijn 
nek uitgesto-
ken om waar-
heden te ver-
kondigen.’P
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wapen. Die morele weerbaar-
heid die noodzakelijk is om de 
ruggengraat van een samen-
leving gestalte te geven, die is 
er vandaag niet meer. Ik weet 
dat ik op zeer glad ijs kom als ik 
pleit voor het herinvoeren van 
de legerdienst, maar ik ben er 
zeker geen tegenstander van. 
Het moet niet zo lang duren 
als vroeger, maar is een korte 
basisopleiding voor jongeren 
geen alternatief?»

HUMO Ter aansterking van 
de ruggengraat van ons volk 
kunt u ook een stukje uit het 
70 puntenplan kopiëren: 
de bloedafstamming 
als voorwaarde voor de 
Belgische nationaliteit.
Dewinter «Ik ben er altijd een 
voorstander van geweest, 
nog in deze legislatuur heb ik 
een nieuw wetsvoorstel inge-
diend. Het ius sanguinis, met 
een aantal mogelijke uitzon-
deringen, lijkt me nog altijd de 
beste  nationaliteitswetgeving: 
dat je geboren moet zijn uit een 
Belgische ouder om de natio-
naliteit te kunnen verwerven, 
lijkt me de logica zelf. Ik wil niet 
zover gaan als Israël, waar al-
leen wie afstamt van een Jood-
se moeder de nationaliteit kan 
verwerven, maar ik vind wel 
dat de bloedafstamming een 
betere regeling is dan wat we 
nu kennen.»

INVAL VAN DE BARBAREN

Dewinter «Boven de dagjespo-
litiek uit wil ik toch nog iets heel 
fundamenteels aanraken, als ik 
mag. Het gaat vandaag voort-
durend over de asielzoekers aan 
de grenzen. Maar denkt men nu 
werkelijk dat het afgelopen is als 
men maar een beetje strenger 
is aan de grenzen? We zijn nu 
met 7,4 miljard in deze wereld, 
over twintig jaar met meer dan 
tien miljard. Iedere dag worden 
er 250.000 kinderen geboren, 
het overgrote deel daarvan 
spijtig genoeg in de derde we-
reld. Onze Europese bevolking 
gaat alleen nog achteruit, in de 
vijtig minst ontwikkelde lan-
den zal in tien jaar tijd het aan-
tal inwoners verdubbelen… Wat 
we nu meemaken qua massa-
emigratie is niet het begin van 

het einde, het is nog maar het 
einde van het begin. We ain’t 

seen nothing yet.»

HUMO De grenzen sluiten 
voor migratie, zeggen 
economen, is onmogelijk en 
ook onwenselijk.
Dewinter «Neenee! Het eerste 
wat we moeten doen, is onze 
multiculturele utopieën over-
boord gooien: onze grenzen 
sluiten en onze welvaart be-
houden zoals die is. Als we van 
Europa géén fort maken, ver-
oordelen we ons op heel korte 
termijn tot de bedelstaf. In een 
paar tientallen jaren kan het zo-
ver zijn: waar we voor staan, is 
een herhaling van het scenario 
van de val van het Romeinse 
rijk, de inval van de barbaren 
en de Hunnen.
 »India zal de eerstvolgende 
jaren China voorbijsteken met 
anderhalf miljard mensen. Er 
zijn niet genoeg grondstofen, 
er is niet genoeg eten, niet ge-
noeg energie voor iedereen. 
Het moet daar dus stoppen. En 
het is heel simpel, al is het niet 
politiek correct om het te zeg-
gen: we moeten daar naar een 
geboortepolitiek. In hún be-
lang, maar zeker in ons belang, 
want ze komen naar hier, en ze 
komen met veel. Je moet daar 
condooms uitdelen, je moet 
naar daar gaan voor sterilisa-
tieprojecten.»
HUMO Voor u condooms 
begint uit te delen en 
mensen te steriliseren, 
toch dit: als we er samen 
welvaart creëren, is het 
algemeen bekend dat dat 
het geboortecijfer drukt.
Dewinter «Het is een illusie 
dat wij op die manier de bevol-
kingsexplosie kunnen tegen-
houden. De Verenigde Naties 
rekenen op een stroom van 100 
tot 200 miljoen mensen. Weet 
u wat dat is? Ik ben erg bang 
voor apocalyptische en totaal 

oncontroleerbare toestanden. 
Hoever zijn we nog van een we-
reldburgeroorlog verwijderd?»
HUMO Allemaal redenen om 
ontwikkelingssamenwer-
king serieus te nemen. Her-
innert u zich dat cynische 
programmapunt uit het 70 
puntenplan: gebruik ont-
wikkelingsgeld om de terug-
keer van vreemdelingen te 
financieren?
Dewinter «Moeten we ons niet 
de vraag stellen waarom zo-
veel landen met meer potenti-
eel, meer grondstofen dan wij 
er niet in slagen een minimum 
aan vooruitgang te realiseren? 
Waarom zijn dat voor het over-
grote deel moslimlanden? Wat 
loopt daar fout? En dan kom je 
weer bij die verstarde islam uit, 
die elke vooruitgang afremt. 
Volgens schattingen van de 
Wereldbank bedraagt de tota-
le export van de Arabische we-
reld, geen rekening houdende 
met de fossiele brandstofen, 
minder dan de export van Fin-
land, een land met 5 miljoen in-
woners. Dat zegt alles. Dan kun 
je nog eens vijf waterpompen 
opsturen: het zal niet marche-
ren.»
HUMO Op 31 december 
2015 produceerde u een 
voor mijn part verbluffen-
de tweet: ‘De 3 mannen v/h 
jaar: Orban, Assad, Poetin… 
Moed, wilskracht, doorzet-
tingsvermogen! Wind waait 
uit het Oosten!’
Dewinter «Ik vind dat inder-
daad de opmerkelijkste men-
sen van het voorbije jaar. Van 
Orban weet u al waarom, en 
Poetin hoort er absoluut ook bij 
omwille van zijn moed: hij durt 
op te staan tegen de hegemo-
nie van de Verenigde Staten.»
HUMO Hij durft ook al eens 
een tegenstander van kant 
te laten maken, volgens een 
Britse rechter.

‘ Ik ben geen tegenstander van  
het herinvoeren van de leger-
dienst. Orde, tucht, discipline: 
dat heb ik daar geleerd’

Dewinter «Hij is niet zonder 
zonden, dat besef ik, maar met 
hem heet Rusland een pril-
le democratie, en dat is alles-
zins veel beter dan de decennia 
van Sovjetdictatuur. En Poetin 
heet een gezond wereldbeeld. 
Als het gaat over immigratie of 
het verdedigen van de identi-
teit van Rusland, zeg ik: ‘Cha-
peau!’ Hij durt opstaan tegen 
Obama, tegen het multicultu-
ralisme. En dan verdedigt hij 
niet alleen de Russische be-
langen, maar ook de Europe-
se. Laten we dus meer richting 
Moskou kijken dan richting Wa-
shington.»
HUMO U ontmoette Assad. 
Wie komt op zo’n idee?
Dewinter «Ik kom op dat idee. 
Bashar al-Assad verdedigt 
onze westerse beschaving in 
Syrië. Net zoals Saddam Hoes-

sein dat deed in Irak en de sjah 
in Iran. Wij hebben in het Mid-
den-Oosten, vanuit een zeke-
re drang tot zelfvernietiging, 
alle leiders die Europa gene-
gen waren, ten val gebracht. 
Assad is geen doetje, integen-
deel. Hij is een milde dictator, 
dat weet ik allemaal, maar hij 
stond wel aan het hoofd van 
een land waar 98 procent van 
de bevolking het goed had, een 
land met uitstekende voor-
zieningen voor volksgezond-
heid, onderwijs, sociale zeker-
heid, met gelijkheid van man 
en vrouw, met godsdienstvrij-
heid. Een land ook waar de is-
lam níét de staatsgodsdienst 
was. Maar plots moest Assad 
weg! Waarom? Omdat hij niet 
meer paste in het plaatje van de 
Verenigde Staten en vooral niet 
in het plaatje van de wahabiti-
sche landen. Om hún belangen 
te dienen moest hij weg.»
HUMO Was het ook omdat 

HUMO SPRAK MET FILIP DEWINTER

‘Assad is 
geen doetje, 
maar in zijn 
land had 98 

procent van 
de bevolking 

het wel goed.’
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er, ondanks die blijkbaar 
uitstekende voorzieningen 
voor volksgezondheid, veel 
Syrische burgers stierven 
door Assads toedoen?
Dewinter «Als we dát als cri-
terium gaan nemen, gooi dan 
een neutronenbom op het 
hele Midden-Oosten en Afrika:  
Saoedi-Arabië, Somalië, Qatar, 
Soedan… Dat moet dan alle-
maal weg, en dan blijt er niks 
meer over. En er blijt ook bij-
na niks meer over in de chaos 
die het Westen daar gecreëerd 
heet. Alle prowesterse leiders 
moesten weg en wat hebben 
we in de plaats gekregen? De 
barbarij van IS en aanverwan-
ten, die zich nu uitbreidt rich-
ting Libië, richting Egypte, rich-
ting overal. De Arabische lente 
is een islamitische winter ge-
worden.

 »IS krijgen we er niet weg 
als we er geen grondtroepen 
hebben. Wel, Assad héét daar 
grondtroepen, en dus zeg ik: hij 
is op dit moment onze bond-
genoot. Hij is een moedig man 
die niet is gaan lopen, hij is on-
der zijn troepen, onder zijn volk, 
gebleven en hij wordt door hen 
gedragen, dat kan ik u verzeke-
ren. Dus: geef hem wapens en 
middelen.
 »Nog één ding over IS waar 
blijkbaar niemand bij stilstaat. 
Jongeren die vandaag bereid 
zijn zichzelf op te blazen met 
een bommengordel, wat doen 
die als ze chemische, bacteriolo-
gische of zelfs nucleaire wapens 
in handen krijgen? Ze zullen die 
even enthousiast gebruiken, 
want dan pas zullen ze helden 
zijn in het hiernamaals. Ook dat 
heb ik besproken met Assad. Ze 
hébben chemische wapens, zei 
hij me, en ze zullen ze gebruiken, 
en wel in Europa. ‘Daarom,’ zei 
hij, ‘moet je IS nú opruimen, en 
ons steun geven om er korte 
meten mee te maken.’»

HALAL BUSINESS,  
BIG BUSINESS

HUMO Terug naar de dorps-
pomp en de polls. Uw par-
tij is recent geklommen tot 
haast 12 procent. ‘Onze kie-
zers hebben een onenight-
stand met N-VA,’ zei u ooit, 
‘ze komen wel terug.’
Dewinter «Zo is het, ze heb-
ben hun onenightstand nu in-
derdaad gehad, en ze hebben 
er wellicht nog plezier aan be-
leefd ook, maar ze stellen vast 
dat het uiteindelijk thuis toch 
beter is. N-VA en Vlaams Belang 
zijn communicerende vaten, als 
wij de zweep op de rug van de 
N-VA durven te zijn, komen die 
kiezers voor een groot deel te-
rug. Een partij die in ruil voor de 
macht álles overboord gooit, te 
beginnen met artikel nummer 
1, de Vlaamse onahankelijk-
heid, kan niet anders dan kie-
zers verliezen. De N-VA is een 
collaboratiepartij geworden 
en De Wever de levensverzeke-
ring van de Belgische staat: ko-
ning Filip kon zich geen betere 
bondgenoot bedenken. Wij zijn 
ooit ontstaan uit het fameuze 

Egmontpact in 1978; toen was 
onze grote vijand bij de Volks-
unie Hugo Schiltz, hij was de 
verrader, die Brussel had op-
gegeven. Wel, vergeleken met 
Bart De Wever was Schiltz een 
revolutionair.»
HUMO Het kordate beleid 
van Jambon en Francken 
is populair. Vele politici 
aarzelen om op hen in te 
beuken.
Dewinter «Ik niet, er móét op 
hen worden ingebeukt, want 
vergeleken met het buitenland 
hebben we met watjes te doen. 
Kijk naar wat kan in Denemar-
ken, Polen, Hongarije, Slowa-
kije, Australië: díé landen ne-
men het voortouw inzake het 
tegenhouden van de islamise-
ring en de massa-immigratie, 
niet Vlaanderen.»
HUMO Ooit was u wel de 
voortrekker in dat verband. 
Kan dat terugkomen?
Dewinter «Natuurlijk. Al moe-
ten we er rekening mee houden 
dat de demograische situatie 
in de grote steden veranderd 
is en ons electoraat uitgedund 
is. In Antwerpen heet links, en 
dat was een bewuste strate-
gie, de arbeider met zijn over-
all vervangen door de moslim 
met zijn hoofddoek. Het au-
tochtone electoraat dat over-
gelopen was naar het Vlaams 
Blok, is gewoon ingeruild voor 
een autochtoon-islamitisch 
electoraat.
 »Toen we doorbraken, was er 
bij de bevolking ook een gezon-
de verontwaardiging over be-
paalde zaken, maar alles went; 
en die langzame gewenning 
aan de multicultuur is onze 
grootste vijand. Onlangs bleek 
nog uit een peiling bij jongeren 
dat die gewenning altijd maar 
voortschrijdt. Ik zie het aan mijn 
eigen dochters: ten onrechte 
zijn ze ‘gewend’ geraakt aan de 
hoofddoeken, het halalgebeu-
ren, de Arabischsprekende kin-
deren in de klas, gewoon omdat 

ze nooit iets anders hebben ge-
kend.»
HUMO Uw dochter Veroniek 
zal te zien zijn in het 
veelbesproken programma 
‘Terug naar eigen land’ 
van Martin Heylen. Vlaams 
Belang zal pas van Dewinter 
verlost zijn, las ik ergens, 
nadat hij één van zijn 
dochters in die partij heeft 
gelanceerd.
Dewinter «Veroniek doet mee, 
als 21-jarige student, omdat ze 
dat een interessant program-
ma vond, een grote politieke 
strategie zou ik er niet achter 
zoeken – ik weet het, de krant 
moet elke dag vol. Ik sluit niet 
uit dat één van mijn dochters 
in mijn voetsporen treedt, en 
ik zou het graag hebben. Wij 
waren in Brugge een gezin van 
drie generaties bakkers, en mijn 
nonkel, die de bakkerij in han-
den had en geen kinderen had, 
had mij daar graag in bakkerij 
Dewinter gezien.»
HUMO Het betere idee, vind 
ik ook.
Dewinter (lacht) «Maar ik heb 
het niet gedaan. Of mijn doch-
ters mijn levenswerk in de poli-
tiek zullen voortzeten, weet ik 
niet. Eén dochter functioneert 
in de districtsraad van Merk-
sem, op bescheiden wijze, ze 
is een jonge moeder van twee 
kinderen en heet andere din-
gen aan haar hoofd. Mijn jong-
ste dochter moet haar weg in 
het leven nog zoeken.»
HUMO Nog één vraag over 
dat politieke levenswerk: 
als u moet kiezen tussen 
een islamvrij België of een 
zelfstandig Vlaanderen, wat 
wordt het dan?
Dewinter «Een islamvrij Vlaan-
deren: alleen door onahanke-
lijk te worden zouden wij van de 
islam en de moslimimmigratie 
af kunnen raken. Zolang we in 
het Belgische keurslijf gedron-
gen ziten, zal dat nooit luk-
ken.» 

‘ Die langzame gewenning 
aan de multicultuur  
is onze grootste vijand’

‘Ik zou 

geen grote 

politieke 

strategie 

zoeken achter 

de deelname 

van Veroniek 

aan ‘Terug 

naar eigen 
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