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ONDERGAAN?
De aanslagen van 22 maart zijn een rechtstreeks gevolg van de 
sluipende islamisering van onze samenleving. Het jarenlange 
opengrenzenbeleid en islamgepamper zijn uitgemond in een ex-
plosieve cocktail van religieus geweld en fanatisme.  

De enige partij die hiervoor 
waarschuwde, het Vlaams Be-
lang, werd weggezet als isla-
mofoob en kortzichtig. Wie 
echter dacht dat na de aansla-
gen het roer werd omgegooid, 
vergist zich schromelijk. De 
maatregelen van de regering 
zijn een pleister op een houten 
been en beperken zich uitslui-
tend tot symptoombestrijding. 
Wie immers denkt dat de ver-
lenging van de voorlopige 
hechtenis van 24u naar 72u of 
een uitbreiding van het enkel-
bandregime moslimterroristen 
op andere gedachten brengt, 
ijlt. 

Ontkenningsfase 

Bovendien liggen de halfzach-
te antiterreurmaatregelen die 
reeds na het bloedbad in Pa-
rijs werden aangekondigd al 
een half jaar stof te vergaren. 
De naar adem happende poli-
tie heeft na twee jaar Jambon 
nog steeds niet de nodige man-
schappen, en onze inlichtin-
gendiensten kreunen onder de 
onverantwoorde besparingen. 
Een topman van de Amerikaan-
se antiterreureenheid verge-
leek het veiligheidsbeleid van 
de regering zelfs met dat van 
“onwetende kinderen”. “Ze 
zitten nog in de ontkennings-
fase. Ze durven niet toe te ge-
ven dat hun land overgenomen 
wordt door islam extremisten.” 
(Nieuwsblad, 23/3/2016).

Essentie wordt niet  
aangepakt 

Het is daarbij schrijnend dat 
zelfs na zoveel menselijk leed 
de machtspolitici nog steeds 
gretig om de hete brij blijven 

fietsen in een krampachtige po-
ging de kern van het probleem 
niet te benoemen, laat staan 
aan te pakken. Zo wordt het 
opengrenzenbeleid onverkort 
bestendigd. Subsidiekranen 

richting islamzuil staan wagen-
wijd open en de slachtoffer-
cultus van moslims wordt – in 
de zoektocht naar stemmen 
– permanent aangewakkerd. 
Als klap op de vuurpijl wordt 
de enige islamkritische stem in 
het parlement monddood ge-
maakt. Zo beslisten de meer-
derheidspartijen N-VA, CD&V 
en VLD om het Vlaams Belang 
uit de onderzoekscommissie te 
weren die de terreurdaden van 
22/3 onderzoekt.

Islamgeknuffel

Intussen woekert het jihadisme 
verder als onkruid op een mest-
hoop. De islamitische kweek-
vijver die Brussel heet, breidt 
zich uit tot diep in het land. 
Jihadisten bewonen er safe-
houses en stockeren wapens in 
kelders, garageboxen en verla-
ten loodsen. Ze nestelen zich 
onverstoord in de samenleving 
als wolven in schaapsvacht. 
“België, is het nou eindelijk 
klaar met dat islamgeknuffel?”, 
smeekte de Nederlandse co-
lumnist Arthur Van Amerongen 
in een scherp opiniestuk. De 
vraag is al vaak gesteld, maar 
is na 22 maart nóg pertinenter.

“Er is geen reden tot 
paniek. De nodige 

maatregelen worden 
genomen.” 

Dat zei Jan Jambon (N-VA) 
daags na de aanslagen op de 
redactielokalen van Charlie 
Hebdo begin 2015. Een jaar 
en 32 dodelijke slachtoffers 
later, laten zijn woorden een 
wrange en bittere  nasmaak 
na.

Het jihadisme 
woekert hier als 
onkruid op een 

mesthoop
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“Wacht maar. Via de asielstromen 
hebben we al duizenden jihadisten  
Europa binnengesmokkeld.”

Een anonieme IS-strijder in een interview 
met Buzzfeed, 30/1/15

ALLEEN IN BELGIË

22 maart 2016
blaast zich op in luchthaven 

Zaventem

uitgewezen naar  
Nederland, incl. waar-
schuwing dat hij een 

IS-sympathisant is

2014
ondanks negatief (!) advies

toch voorwaardelijk vrijgelaten 

oktober 2010
veroordeeld tot 10 jaar na

aanval op agent met  
kalasjnikov

zelfmoordterrorist Ibrahim El Bakraoui

juni 2015 
opgepakt aan de 

Turks-Syrische grens

2015
opnieuw vrij

omdat België “geen bewijs” had 
dat hij terroristische banden heeft
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TERUGSLAAN! 
Willen we vermijden dat dit land 
verder uitgroeit tot een nieuwe is-
lamitische enclave in het hart van 
Europa, dan dringen drastische 
maatregelen zich op. De tijd van 
homeopathie is voorbij. Er is meer 

dan ooit nood aan een stevig paar-
denmiddel. Om het tij te keren dien-
de het Vlaams Belang meer dan 10 
wetsvoorstellen in. We lichten er 
hier een aantal toe. 

PREVENTIEF OPSLUITEN
Zo goed als alle terreurverdachten waren terug-
gekeerde Syriëstrijders. Intussen blijkt dat 120 ji-

hadisten die de meest gruwelijke daden 
hebben gepleegd, teruggekeerd zijn. 

Het Vlaams Belang pleit ervoor alle 
door de staatveiligheid gekende 
moslimextremisten preventief op te 
sluiten. 

NATIONALITEIT AFNEMEN
Heel wat van de jihadisten zijn hier opgegroeid en 
beschikken over onze nationaliteit. Voor hen is er ech-
ter geen plaats in onze samenleving. Zij moeten er 
definitief uit. Hun Belgische nati-
onaliteit moet worden afge-
nomen. De wet voorziet in 
een dergelijke procedure, 
maar ze wordt nauwelijks 
toegepast.

CELSTRAF VOLLEDIG UITZITTEN
Eén van de zelfmoordterroristen in Zaventem werd in 
2010 veroordeeld nadat hij met een kalasjnikov op 
een agent schoot, maar kwam vervroegd vrij. De lakse 
aanpak wordt onverkort verdergezet. Wie in dit land 
levenslang krijgt, zit gemiddeld 11 jaar achter de tra-

lies. Gevangenisstraffen onder de 
drie jaar worden nauwelijks uitge-
voerd. Kortom: de straffeloosheid 
regeert. Het Vlaams Belang wil 
dat straffen volledig worden uitge-
zeten.

STUUR ZE TERUG
Uit alles blijkt dat moslimextremisten steun vinden in 
hun gemeenschap. Hun gedrag is niet verzoenbaar 
met onze Westerse waarden en normen. Deze men-
sen moeten worden uitgewezen.

ISLAMISERING STOPPEN  
EN KEREN
Een groot deel van de moslims heeft niets met terrorisme te maken, maar het is een feit dat de moslimgemeenschap een kweekvijver is voor extremisme. Daarom moet de erkenning van de islam worden ingetrokken, de subsidiekraan worden toegedraaid en moeten extremistische moskeeën wor-den gesloten. Jihadistische websites dienen te worden geblokkeerd en er moet een effectieve immigratiestop worden ingesteld voor mensen uit moslimlanden.

SLUIT DE GRENZEN
Salah Abdeslam en zijn kompanen maakten dankbaar gebruik van het lakse opengrenzenbeleid. Om terroris-me tegen te gaan moeten we 
effectief weten wie ons land 
binnenkomt. Daarom is het 
van essentieel belang dat we 
onze eigen grenzen perma-
nent controleren.



U DRAAIT OP 
VOOR GEWONDE 
JIHADISTEN!
Teruggekeerde jihadisten die ge-
wond raakten in Syrië of Irak wor-
den niet alleen verzorgd in onze 
ziekenhuizen, hun kosten worden 
ook vergoed door de 
ziekteverzekering. 
Dat bekende  
minister Mag-
gie De Block 
op vraag van 
het Vlaams  
Belang.

70% 82% 66%

van de ‘Belgische’ 
moslims vindt de 

regels van de Koran 
belangrijker dan onze 

wetten.

van de ‘Belgische’ 
moslims is van oordeel 
dat er maar één inter-
pretatie van de Koran 

is, de letterlijke.

van de ‘Belgische’ 
moslims vindt dat ze 
moeten terugkeren 

naar hun ‘islamitische 
wortels’.

Bron: onderzoek van het Centrum voor Sociaal Onderzoek, Berlijn

N-VA draait subsidiekraan 
voor moskeeën verder 
open 

2010-2011
(regering- 
Peeters)

2012-2013
(regering- 
Peeters)

2014-2015
(regering- 
Bourgeois)

€1.152.409
€1.241.940

€1.760.776

Moslimextremisme:  
EERDER REGEL DAN UITZONDERING



Nergens in Europa 
zoveel positieve tweets 

over IS als in België
Uit een onderzoek van de befaam-

de krant ‘Die Welt’ blijkt dat ons 
land schrikbarend hoog scoort 
in het lijstje landen van waar-
uit positief getweet wordt 
over IS. 

3x meer genitale  
verminkingen
Door de  aanhoudende instroom 
van niet-westerse migranten komen 
barbaarse praktijken meer en meer 
voor in onze samenleving. Zo ook 
de genitale verminking van vrouwen. 
Op vier jaar tijd verdrievoudigde het 
aantal diagnoses van vrouwelijke ge-
nitale verminking in dit land. 

Bron: antwoord van de minister van Volksgezondheid op vraag van het Vlaams Belang.

Zogezegd
“Het is bullshit om te zeggen dat 
sommige moslims extremistisch wor-
den omdat we hen niet goed opvan-
gen of hen discrimineren. Iedereen 
die hier binnenkomt, krijgt kansen.” 

Herman Brusselmans,  
Het Laatste Nieuws, 6 april 2016

“Een hele reeks steden zal over tien 
jaar overwegend moslim zijn.”

Mark Elchardus, professor-emeritus, 
Humo, 5 april 2016

“Ik beschuldig politici ervan dat zij 
nimmer de opkomst van de radicale 
islam hebben willen begrijpen. Zij 
hebben die dreiging bewust gene-
geerd want ze waren bang voor 
stemmenverlies en dat ze werden 
afgeschilderd als ’politiek niet cor-
rect’.”

Bernard Snoeck, oud-inlichtingen-
officier, De Telegraaf,  

24 maart 2016 

“De Belgische media hebben een 
dagtaak aan het goedpraten en 
downplayen van islamitisch geïnspi-
reerd geweld.”

De Nederlandse publicist Arthur 
Van Amerongen hekelt de  

manipulatie van onze media. 

“Het is wij tegen zij.”

Mia Doornaert, De Standaard,  
26 maart 2016

“90 procent van de moslimjongeren 
in Molenbeek en Schaarbeek noemt 
de IS-terroristen helden”.

Yves Goldstein, kabinetschef van 
Brussels minister-president Vervoort, 
The New York Times, 11 april 2016

2009 2013

64 198

Moslims zijn zwaar oververte-
genwoordigd in de gevange-
nissen met 4.000 moslims op 
11.300 gevangenen.

Bron: minister van Justitie Koen Geens,  
De Morgen, 14/03/201536%
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België levert meeste jihadi’s
Verhoudingsgewijs komen de meeste 
Syriëstrijders uit België. Per miljoen 
inwoners ‘levert’ dit land niet minder 

dan 41 jihadisten. Dat is meer dan 
het dubbele van Frankrijk en het drie-
dubbele van Nederland.

Bron: Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme (ICCT)

Met bijna 600 moslims die de 
gewapende strijd aangaan te-
gen het Westen is België de 
absolute koploper in Europa.

Bron: Pieter van Ostaeyen, arabist, 
 wetenschappelijk onderzoeker



www.vlaamsbelang.org/lidworden
of SMS* “lid + naam en adres” naar 3111
of stuur een email naar info@vlaamsbelang.org of bel 02 219 60 09 
en word lid van het Vlaams Belang en ontvang een gratis USB-stick.

Vlaams Belang slaat terug
De immigratie-invasie heeft de voor-
bije decennia gezorgd voor een toe-
vloed van mensen die onze waarden 
openlijk verwerpen en hun religie 
boven onze wet stellen. Geen zinnig 
mens die verbaasd is dat deze tijd-
bom op 22 maart ontplofte. 

Toen wij hier jaren geleden voor 
waarschuwden werden wij be-
schimpt, verguisd en zelfs veroor-
deeld. Vandaag betalen de slachtof-
fers en hun nabestaanden de prijs 
voor deze criminele verwaarlozing 

en wordt Brussel internationaal be-
stempeld als jihadhoofdstad van Eu-
ropa, hellegat van het Westen. 

De kaarsjes, bloemetjes en knuffel-
beertjes als reactie op het bloedbad  
zijn goedbedoeld, maar zij bieden 
geen antwoord op het islamitisch 
terrorisme. Terroristen worden niet 

geraakt door het verdriet van het 
Westen. Begrip, dialoog en tole-
rantie worden door hen gezien als 
zwakheid.
 
Islamgeknuffel gaat door

De zelfmoordterroristen kunnen 
we niet meer ter verantwoording 
roepen, onze politici voor hun na-
latigheid wel. De maatregelen van 
de regering klinken wel stoer maar 
beperken zich uitsluitend tot symp-
toombestrijding, waarbij de islam 
op alle mogelijke manieren wordt 
ontzien. 

Het waterkanon dat Michel na het 
drama in Parijs aankondigde bleek 
een waterpistool. Zo wordt 
het falende justitiebeleid van 
vervroegde vrijlatingen, en-
kelbandjes en schouderklop-
jes onverkort verdergezet. 
Dat de veroordeelde crimi-
neel en kamikaze El Bakraoui 
op 22 maart in Zaventem en 
niet achter de tralies zat, is er 
het meest pijnlijke voorbeeld 
van. 

Onze voorstellen

Onder het motto ‘niet ondergaan 
maar terugslaan’, wil het Vlaams 
Belang het roer omgooien. Ons de-
vies aan de regering: ga over tot de 
preventieve opsluiting van alle door 
de staatsveiligheid gekende islam-
extremisten, schaf de wet-Lejeune 
af, ontneem moslimextremisten de 
nationaliteit, sluit de subsidiekraan 
naar de islam en voer een immigra-
tiestop in voor mensen uit islamiti-
sche landen. 

Politici die vandaag nog steeds 
halsstarrig weigeren om hier werk 
van te maken, zaaien zelf de kie-
men van een volgende aanslag.

Kom nu in actie!
Omdat ik niet wil dat de volgende gene-
ratie het slechter heeft dan de onze, sloot 

ik me aan bij het Vlaams Belang.”

Paul D., Oostkamp

Terwijl wij als jong gezin de eindjes am-
per aan mekaar kunnen knopen, spen-

deert de regering miljoenen belastinggeld 
aan islamitische centra en moskeeën. Dit moet 
stoppen! Daarom zet ik me in voor het Vlaams 
Belang.”

Joke V., Hasselt

Sluit U aan bij het Vlaams Belang

ü

ü
ü

U bouwt mee aan de enige  
rechtlijnige en Vlaamse  
volkspartij

U krijgt een uitnodiging voor alle 
nationale en lokale activiteiten

U ontvangt maandelijks gratis 
het Vlaams Belang Magazine

“De zelfmoordterroristen 
kunnen we niet meer ter 
verantwoording roepen, 

onze politici wel voor 
hun nalatigheid”

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

* 0,50 euro per SMS



 
 

Meeting “islamterreur: ondergaan of terugslaan” 30 april 2016 

Toespraak Anke Van dermeersch 

 

Dames en heren, goede vrienden, 
 
Welkom in Antwerpen; vandaag zijn we bij elkaar om een vuist te maken. Een vuist tegen 
islamterreur, een vuist van woede, ook een vuist om terug te slaan, want wij willen de 
islamterreur niet ondergaan, maar terugslaan. Europa kent al een lange lijst van 
bloedige islamitische aanslagen: Madrid 2004: 4 bommen op treinen, 192 doden en bijna 
2.000 gewonden; Londen 2005: 4 bommen in bussen en metro’s, 52 doden en meer dan 700 
gewonden; Parijs 2015: 6 bommen, 130 doden en 129 doden en meer dan 350 gewonden; 
Brussel: 32 doden en meer dan 340 gewonden. En dan is er nog de lange lijst moorden, zoals: 
de moord op cineast Theo van Gogh in Amsterdam, de moord op een rabbijn en drie kinderen 
in de Joodse school van Toulouse, de moord op de 25-jarige militair Lee Rigby in Londen, de 
moord op 4 bezoekers van het Joods museum in Brussel, de moord op 12 mensen op de 
redactie van Charlie Hebdo in Parijs. De lijst wordt langzaam maar vooral eindeloos. 
 
Sinds 22 maart staat ons land in de ondertussen lange rij Europese steden die aangevallen 
werd door islamitische terroristen. We blijven niet gespaard van de terreur die de islam over 
Europa uitspreidt. Woorden schieten tekort om de gruwel en de ellende te vatten. Alleen 
iemand die er zelf bij was, kan beschrijven wat er werkelijk gebeurde. (Film) 
 
Dames en heren, 
 
Ik maak mij zorgen; zorgen om de toekomst van Vlaanderen en Europa; zorgen om de 
toekomst van mijn stad Antwerpen; zorgen om de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. Europa islamiseert aan een pijlsnel tempo. Door de islamisering worden onze 
samenleving en cultuur steeds meer beïnvloed en gedomineerd door de gebruiken, regels en 
wetten van de islam. Sluipenderwijs wordt de islamitische wet, de totalitaire sharia, toegepast. 
Het is dit sluipende proces van islamisering dat heeft geleid tot de zogenaamde radicalisering 
en de bloedige aanslagen. Het is de langzame islamisering van onze samenleving die ervoor 
heeft gezorgd dat we ondertussen, voor het eerst in bijna 70 jaar, opnieuw in een 
oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Dit proces van islamisering stel ik iedere dag opnieuw 
vast in mijn eigen stad Antwerpen. 
 
Het Antwerps stedelijk onderwijs islamiseert in sneltempo en de situatie wordt langzaam 
maar zeker dramatisch, de evolutie angstaanjagend. Voor het eerst is een meerderheid van 
52% van de scholieren in het Antwerps stedelijk basisonderwijs moslim en dit neemt jaarlijks 
gemiddeld nog met 2% toe. In de scholen waar reeds een meerderheid moslim is, is een vorm 
van omgekeerde integratie bezig. Bovendien radicaliseren deze moslimjongeren ook nog eens 
aan sneltempo. De Antwerpse Open-VLD Schepen van Onderwijs meldde mij onlangs dat er 
dit schooljaar al een 40-tal dossiers geopend werden omdat er aanwijzingen waren van 
radicalisering van leerlingen in de Antwerpse scholen. Antwerpen telt ondertussen 51 
moskeeën en 45% van de Antwerpenaren is ondertussen van vreemde afkomst. Via de 
vluchtelingenstroom zullen er de komende maanden en jaren nog vele duizenden bijkomen. In 
plaats van onze Sinjorenstad weg te geven aan moslims moeten we Antwerpen terug geven 
aan de Antwerpenaren. Antwerpen is een stad van pagadder-torens en Kathedralen, niet van 
minaretten en moskeeën. 
 
 
 
 



Beste vrienden, 
 
De Antwerpse N-VA-schepen van Sociale Zaken wist onlangs te melden dat de Stad 
Antwerpen op korte termijn meer dan 5.000 erkende vluchtelingen dient op te vangen. Wat de 
belastingbetaler jaarlijks 43 miljoen euro zal kosten. Een jaar geleden liet Burgemeester Bart 
De Wever nog weten dat Antwerpen geen vluchtelingen zou opnemen. “Een ‘nee’ voor 
vluchtelingen is de enige juiste keuze”, liet de Antwerpse N-VA schepen toen weten.  
Vandaag krijgen we 5.000 moslimvluchtelingen extra op ons dak. Genoeg is genoeg en 
daarom eisen we in Antwerpen een immigratiestop voor vreemdelingen en zeker een 
inschrijvingsstop voor islamitische immigranten! 
 
Wist u dat in Antwerpen 43% van de misdrijven gepleegd wordt door vreemdelingen, terwijl 
ongeveer 20% van de Antwerpse bevolking over een vreemde nationaliteit beschikt? Door de 
toenemende naturalisatie van vreemdelingen staan bovendien heel wat daders van criminele 
feiten als ‘Belg’ geregistreerd, terwijl die eigenlijk ook nog eens bovenop deze cijfers zouden 
gerekend moeten worden. Meer dan één derde van de agressieve diefstallen wordt gepleegd 
door minderjarige allochtonen, waarvan bijna de helft jonger dan 16 jaar is. Dat is een 
schokkende vaststelling, want de minderjarige daders van vandaag zijn de zware criminelen 
van morgen. 
 
42% van de criminaliteitsslachtoffers in Antwerpen zijn vrouwen. Onlangs vroeg ik de cijfers 
op inzake het aantal verkrachtingen in Antwerpen. Daaruit bleek dat er om de 2 à 3 dagen een 
vrouw op straat verkracht wordt en in 90% van de gevallen vindt men de dader nooit. Het 
aantal groepsverkrachtingen steeg met 40% ten opzichte van 2013, het beginjaar van het 
stadsbestuur onder burgemeester Bart De Wever. Verkrachtingen en groepsverkrachtingen 
door moslims van niet-moslims hebben alles te maken met de islamitische cultuur van 
vrouwenhaat. De aanrandingen op nieuwjaarsnacht in Keulen en de groepsverkrachtingen in 
Antwerpen maken deel uit van de seksjihad tegen vrouwen. Vrouwen zijn altijd al het eerste 
slachtoffer geweest van de islamisering. Daarom moeten wij vrouwen in het verzet gaan! De 
keuze is simpel: Geen islam, wel vrijheid! 
 
Beste vrienden, 
 
Onlangs toonde een onderzoek van het Berlijnse Centrum voor sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek aan dat de hoofddoek de beste voorspeller is van moslimfundamentalisme. Er is 
inderdaad geen gemeente in België waar procentueel meer hoofddoeken worden gedragen dan 
in Molenbeek. De islamitische sluier, hoeveel centimeter die ook telt, is de uitdrukking is van 
het islamitisch streven om de sharia in te voeren, die haaks staat op de westerse rechtsstaat en 
die de vrijheid van onder meer vrouwen aan banden legt. Volgens de islam moeten vrouwen 
zichzelf bedekken om te voorkomen dat mannen opgewonden raken. Volgens de islamitische 
leer is de vrouw immers de belangrijkste bron van ‘fitna‘, wat ‘beproeving’ of ‘verleiding’ 
betekent.  
 
Dat in de islamitische cultuur aangerande en verkrachte vrouwen doorgaans als dader in plaats 
van als slachtoffer worden gezien, is het zieke gevolg van die perverse seksuele moraal van 
moslimmannen. De geschiedenis, dames en heren, toont aan dat de mate van islamisering 
rechtstreeks af te leiden is uit de mate waarin moslima’s hun lichaam moeten bedekken. Hoe 
meer islam, hoe meer bedekkende textiel voor vrouwen, hoe minder vrijheid. Vrouwen 
moeten niet weggestopt worden onder lagen textiel omdat mannen anders zogezegd zichzelf 
niet kunnen beheersen. Want dat is de essentie van de seksuele discriminatie van de vrouw 
door de islam, namelijk dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de seksuele driften van de 
mannen. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen betekent dat mannen zichzelf moeten 
beheersen en respect moeten tonen voor vrouwen. Als moslims vrouwen als een seksueel 
gebruiksvoorwerp beschouwen, moeten ze maar een opblaaspop kopen! Een vrouw is geen 
seksueel gebruiksvoorwerp, geen wegwerpproduct. Een man mag in de islam misschien 4 
vrouwen trouwen; een man mag in de islam misschien 2 vrouwen waard zijn; een man mag in 



de islam misschien 2 maal meer erven dan een vrouw, maar iedere vrouw die een gezin 
koestert, iedere vrouw die een kind opvoedt, iedere vrouw die nieuw leven schenkt, is 1000 
keer meer waard dan de hele islam bijeen. Wij vrouwen moeten de leiding nemen in het 
verzet tegen de islam, want wij willen baas zijn van ons eigen lijf, ons eigen leven, onze eigen 
toekomst. ‘Wij blijven baas in eigen land!’. 
 
Dames en heren, 
 
Hij werd uitgescholden, onrechtmatig veroordeeld en met de dood bedreigd omdat hij als 1ste 
en dikwijls ook als enige, het lef heeft om de vinger op de etterende islamwonde te leggen. 
Uw aandacht voor: Filip Dewinter! 
 



	
	

Meeting “islamterreur: ondergaan of terugslaan” 30 april 2016 

Toespraak Filip Dewinter 

Kameraden Nationalisten, 

Mag ik u een vraag stellen? Wat hebben Omar Ismail Mostefai, Samy Amimour, Foued 
Mohammed Aggad ,Brahim Abdeslam, Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh, Bilal Hadfi, 
Ahmad al-Mohammad, Mohammad al-Mahmod, Salah Addeslam, Khalid El Bakraoui, 
Ibraham El Bakraoui en Najim Laachraoui gemeen? 

Alle 13 zijn het IS-terroristen die gruwelijke aanslagen in Parijs/Brussel pleegden. Het zijn 
allemaal jonge mannen van Noord-Afrikaanse origine, afkomstig uit Marokko, Tunesië, 
Algerije en ééntje zelf uit Mali. 11 van hen hebben de Franse of Belgische nationaliteit. Hun 
gemiddelde leeftijd is 26 jaar. Niemand van hen is ouder dan 30 jaar. Het zijn - op één na - 
allemaal allochtonen van de tweede generatie. Meer dan de helft leefde van een OCMW- of 
werkloosheidsuitkering. 11 van de 13 trokken naar Syrië om er een militaire opleiding te 
krijgen en te vechten aan de zijde van Islamitische staat of het Al Nusra-front. Meer dan de 
helft heeft een gerechtelijk verleden en werd reeds één of meerdere keren veroordeeld. 8 van 
hen waren woonachtig in Brussel. 6 van hen zijn als asielzoeker één of meerdere keren 
Europa vanuit Syrië of Irak binnengeslopen. En last but not least: het zijn allemaal moslims. 
Alle 13 beroepen ze zich op de Koran en op de islam voor het plegen van hun bloedige 
terreurdaden. Wat deze 13 terroristen verenigt en motiveert is dit boek ‘de Koran’. De Koran 
is de bron van heel veel ellende. Wie wou weten wat Hitler van plan was met de Joden moest 
er Mein Kampf maar op nalezen. Wie wil weten wat de islam van plan is met Europa moet de 
Koran lezen. De Koran is het letterlijk woord van Allah neergeschreven door de islamitische 
profeet Mohammed. De Koran is - en ik blijf het ondanks bedreigingen en erger herhalen - 
een ‘licence to kill’, een militair handboek ter verovering van het Westen. We moeten de 
Koran vooral niet verbieden, verbranden of verscheuren; we moeten de koran lezen, begrijpen 
en doorgronden en we moeten de islam ontmaskeren en terugdringen. Mijn boodschap is 
duidelijk: lees de Koran en ban de islam!  

Beste vrienden, 

Het feitenrelaas van de aanslagen in Parijs en Brussel en het curriculum vitae van de 13 
terroristen die de aanslagen hebben gepleegd, leest als de kroniek van een mislukte integratie 
en van de failliete multiculturele samenleving, als de handleiding van de islamkolonisatie en 
de immigratie-invasie. Men heeft ze als immigrant en daarna als vluchteling met open armen 
binnengehaald; men heeft ze gekoesterd en gepamperd; men heeft ze onderwijs, uitkeringen 
en onderdak gegeven; men heeft hun crimineel, arrogant, agressief en onaangepast gedrag 
genegeerd en beloond met een Belgisch of een Frans paspoort; men heeft de zogenaamde 
‘radicalisering’ geminimaliseerd toen ze de sharia predikten en met zwarte IS-vlaggen 
zwaaiden in de straten van onze steden; men heeft ze toegejuicht als verzetsstrijders toen ze 
naar Syrië trokken om de baarlijke duivel Bashar Al-Assad te bestrijden; men heeft ze 
ongemoeid gelaten toen ze vermomd als asielzoeker Europa terug infiltreerden… Waarom? 



	
	

Omdat men multicultureel verblind en politiek correct naïef was en nog steeds is. Immigratie 
is immers positief; diversiteit een verrijking; multicultuur de toekomst en de islam een religie 
van vrede en verdraagzaamheid. Al wie daar aan twijfelt was en is een racist en een xenofoob. 
Ondertussen heeft zowat iedereen begrepen dat multicultuur synoniem is geworden voor 
multiconflict en dat de islam onze vrijheid en ook onze gezondheid schaadt. Daarom moet 
men zijn ogen openen voor de gevaren van de multicultuur vooraleer de islam ze definitief 
sluit. 

Beste vrienden, 

Kent u het waargebeurde verhaal van de Engelse taxichauffeur die een jonge moslim naar 
Londen moest voeren? De moslim met baard en gehuld in djellaba begon op de achterbank 
monotoon de Koran te reciteren, de islamiet vroeg aan de taxichauffeur om de goddeloze 
rockmuziek in de wagen uit zetten want “in de tijd van Mohammed was er geen radio en al 
zeker geen rockmuziek”. De taxichauffeur stopte, gooide de moslim met zijn Koran uit de taxi 
met de mededeling dat hij maar een kameel moest zoeken om in Londen rond te toeren want, 
zo stelde hij, “in de tijd van Mohammed was er geen radio en geen rockmuziek en al zeker 
geen taxi”. Wat is de moraal van dit verhaal? Negen op de tien taxichauffeurs zou de radio 
hebben uitgezet, want business is business. (Tussen haakjes: de halalbusiness in Europa is 
goed voor een omzet van 90 miljard euro per jaar met een gemiddelde jaarlijkse groei van 
15%.) Eén moedige man capituleert niet en verzet zich. Meehuilen met de wolven in het bos 
is altijd het gemakkelijkste. Het is de weg van de minste weerstand. Het komt allemaal wel 
goed, nietwaar? We moeten ‘samenleven’ en ‘respect’ tonen. Met bloemen, kaarsjes, 
geknuffel en gezang tegen de terreur. Immers ‘Terreur kent geen kleur’, las ik op een 
spandoek. Dat klopt inderdaad, er zijn blanke, bruine, gele en zwarte moslimterroristen. En 
uiteraard wordt opnieuw vurig gepleit voor een zogenaamde ‘Europese’, ‘verlichte’ islam. 
Wat men nog steeds niet beseft is dat wie kiest voor een rit op de rug van de tijger, meestal in 
zijn maag belandt. Er komt geen Europese islam, er komt alleen een geïslamiseerd Europa. 
Europa verandert de moslims niet, moslims veranderen Europa. Kortom, de islam is geen deel 
van de oplossing, de islam is de essentie van het probleem! 

De voorbije weken was het weer zover. Het moslimterrorisme, de zogenaamde 
‘radicalisering’, de moslimapartheid: het is allemaal de schuld van de kansarmoede, van 
racistische werkgevers, van gebrek aan aangepast onderwijs, van de sociale uitsluiting, van 
discriminatie enzovoort. Wie wil weten hoe de vork echt in de steel zit, doet er best aan om de 
situatie in de landen van herkomst van de moslims te bestuderen. Overal in de islamitische 
wereld, van Marokko tot Indonesië, heersen de drie a’s: armoede, achterlijkheid en 
analfabetisme. Dat komt omdat de islam open onderzoek en vrije wetenschap tegenhoudt, 
haram verklaart. Zelfs de islamitische landen die over veel geld beschikken louter dankzij hun 
olie-inkomsten, geld dat ze trouwens alleen kunnen hebben dankzij techniek en technologie 
van het Westen, slagen er niet in om aan te sluiten bij de ontwikkelingen elders in de niet-
islamitische wereld, zoals in India of China. Vooruitgang in islamitische zin betekent in de 
praktijk sociaaleconomische en culturele achteruitgang. Armoede, leerachterstand, uitsluiting, 
discriminatie en gebrek aan kansen zijn niet de oorzaak maar het gevolg van de islam! 



	
	

 

Beste vrienden, 

Binnen 14 dagen vindt in Antwerp Expo de ‘Muslimexpo’ plaats, een islambeurs met 
halalmarkt en shariamodeshow gesponsord door het zuiverende water, SPA. 5000m2 
tentoonstellingsruimte, 150 exposanten waaronder Unizo, de Karel De Grote-hogeschool en 
zowaar de dienst samenlevingsopbouw van de Stad Antwerpen zijn sponsor en ‘partner’ van 
de ‘Muslimexpo’. Zonder het wellicht te beseffen bepleiten ze de verdere uitbouw van de 
islamzuil, van de islamapartheid. Met een ‘Muslimexpo’, met halalvoedsel, met hoofddoeken, 
djellaba’s en hidjabs kiest de islam bewust niet voor integratie maar voor segregatie en het 
ergste is dat de ‘nuttige idioten’ van Unizo, de Karel De Grote-hogeschool en 
Samenlevingsopbouw Antwerpen zich als dhimmi’s en collaborateurs gedragen en niet eens 
beseffen dat de tak van de Europese boom afzagen waarop ze zelf zitten. Mag ik daarom 
iedereen oproepen om op zaterdag 14 mei om 14u samen met het Antwerpse Vlaams Belang 
te betogen aan de Muslimexpo aan de Van Rijswijcklaan in Antwerpen?  

Beste vrienden, 

De moslimgemeenschap doet al lang geen moeite meer om onderdanig en vriendelijk te zijn. 
De tijd van thee en koekjesislam is voorbij. Van minderheden in onze grootsteden zijn de 
moslims op enkele decennia tijd uitgegroeid tot meerderheden. 52% van de kinderen in het 
lager onderwijs in deze stad zijn moslims. Ze weten dat de macht van het getal in hun 
voordeel speelt. Ze weten dat de tijd aan hun kant staat. En ze laten dat ook blijken… Steeds 
meer moslims wijken niet en geven niet toe; ze integreren niet, ze eten ons voedsel niet, ze 
dragen onze kleren niet, ze praten onze taal niet, ze respecteren onze wetten niet en ze haten 
onze manier van leven, onze cultuur en onze beschaving. Ze geven niet, ze nemen; ze 
integreren niet, ze domineren; ze vragen niet, ze eisen. 

We moeten de islam niet vertrouwen maar wantrouwen. En ja, het ziet ernaar uit dat de islam 
onze steden aan het veroveren is. Ook al lijkt de strijd tegen de islamisering en de immigratie-
invasie soms hopeloos. Ook al maakt de multicultuur ons soms moedeloos, toch mogen wij 
niet wijken. Mag ik wat dat betreft Winston Churchill citeren die in oktober 1941 zei: ‘Never 
give in, never, never, never give in. Never give in, in nothing great or small, large or pitty – 
never give in, except to conviction of honor or good sense. Never yield to force. Never yield to 
the apparently overwhelming might of the enemy.’ Als we vandaag Molenbeek, Borgerhout, 
Schaarbeek, de Seefhoek en de Muyde opgeven, dan geven we overmorgen Brussel, 
Antwerpen en Gent op. En daarna heel Vlaanderen en heel Europa. Maar wij hebben het 
gelijk aan onze kant, want dit is onze stad en dit is ons land en dat neemt niemand ons af!  

 

Beste vrienden, 

Van Churchill naar Ceasar! ‘Si vis pacem, para bellum’: als je vrede wilt, bereid je dan voor 
op oorlog. Maar vooraleer we de oorlog kunnen winnen, moeten we weten wie onze 
tegenstanders zijn. Zijn we in oorlog met het terrorisme? Zijn we in oorlog met het geweld? 



	
	

Nee, we zijn in oorlog met de islam! En die oorlog dateert niet van gisteren. De oorlog met de 
islam is meer dan 1400 jaar geleden begonnen toen Mohammed van Allah de letterlijke tekst 
van de Koran kreeg. De jihad, de heilige oorlog tegen het Westen en vooral tegen Europa, 
duurt ondertussen al meer dan 14 eeuwen. De jihad verloopt via de weg van de immigratie, 
via de weg van de demografie, via de weg van de bekering, via culturele en economische weg 
en natuurlijk via de weg van het geweld. Tijdens die 1400 jaar werden delen van Europa 
overheerst door de islam (Andalusië, Balkanlanden, Hongarije, …). Bij de slag bij Poitiers 
(1356) en de slag bij Wenen (1683) zijn we er telkens in geslaagd om de islam terug te 
dringen naar de plaats waar hij thuishoort, namelijk aan de andere kant van de Middellandse 
Zee. De islamdreiging is echter nooit groter geweest dan vandaag het geval is. Het 
islamitische invasieleger telt ondertussen bijna 50 miljoen soldaten op het grondgebied van 
Europa. De vluchtelingen-armada is uitgegroeid tot de vijfde kolonne van de islam. Zonder 
slag of stoot hebben ze hele wijken en steden veroverd. Zij hebben zonder weerstand hun 
bruggenhoofden en kazernes in de vorm van moskeeën kunnen bouwen in de grote steden van 
Europa. Ze hebben zonder weerwerk en met de collaboratie van onze politici, journalistieke 
en culturele elite onze steden kunnen islamiseren. Het is tijd om hard terug te slaan; het is tijd 
voor een radicaal DE-islamiseringsoffensief, want in de strijd voor de vrijheid is 
gematigdheid geen deugd maar een bijzonder slechte raadgever.  

Beste vrienden, 

Ik weet het wel. Men zal ons wel weer verwijten ‘islamofoob’ en ‘racistisch’ te zijn. Als er 
vandaag één partij is die zich antiracistisch en antifascistisch mag noemen, dan zijn wij het 
wel. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die anno 2016 in dit land vecht tegen het 
actuele fascisme, het groene fascisme, het islamofascisme. Het Vlaams Belang is de enige 
partij die anno 2016 in dit land opkomt tegen het racisme van de islam ten aanzien van 
homo’s, vrouwen en niet-moslims. Terwijl de traditionele partijen omwille van de stemmen 
collaboreren met de islam, staan wij op de bres voor het behoud van onze manier van leven, 
van onze Westerse vrijheden, van onze Europese waarden en normen, van vrouwenrechten. 
Wij zijn anno 2016 in dit land het enige échte verzet!  

Beste vrienden, 

‘Islam’ betekent ‘onderwerpen’, zich onderwerpen aan de wil van Allah. Mohammed liet er 
geen onduidelijkheid over bestaan: ‘De islam kan alleen domineren maar kan nooit 
gedomineerd worden,’ zei hij. De islam deelt de wereld in, in de dar al-harb en de dar al-
islam, de wereld van de oorlog (van de ongelovigen, de kafirs, wij dus) en de wereld van de 
islam. Vrede is dan ook een relatief begrip binnen de islam. Is de islam een religie van vrede? 
Ja natuurlijk, maar helaas alleen voor moslims in een door de islam gedomineerde 
samenleving, in de dar al-islam - pech voor ons. Voor het overige is er alleen de jihad, de 
permanente strijd, de heilige oorlog, om de islam te laten heersen en overheersen. De 
dhimmitude, de onderwerping aan de islam, is aan mij niet besteed. Geboren en opgegroeid in 
het ‘Brugse vrije’ ben ik de dienaar van mijn volk maar de slaaf van niemand. Mijn naam is 
niet Abdoullah, wat letterlijk ‘slaaf van Allah’ betekent, maar Filip. Mijn vader vertelde mij 
altijd dat hij mij de voornaam van de Graaf van Vlaanderen, Filips Van de Elzas had gegeven. 



	
	

Filips Van de Elzas bracht in de 12de eeuw na de derde kruistocht het symbool van de 
Vlaamse leeuw mee naar Vlaanderen. De mythe wil dat hij het symbool van de leeuw zou 
veroverd hebben op een Saraceense moslim-ridder. Zijn leuze naar aanleiding van deze 
kruistocht was ‘Pro Defensio Christianitaties’ of ‘Ter Verdediging van het Christelijke 
Avondland’. Laat de wapenspreuk van de toenmalige Graaf van Vlaanderen ook onze 
wapenspreuk zijn, ‘Pro Defensio Christianitaties’, ter verdediging van Europa, van onze 
Europese beschaving, cultuur en identiteit, omdat we baas willen zijn in eigen land. ‘Pro 
Defensio Christianitaties’ toen, komt vandaag, 9 eeuwen later, neer op ‘Eigen Volk Eerst’! 

 

 

 



 

 

Meeting “islamterreur: ondergaan of terugslaan” 30 april 2016 

Toespraak Barbara Pas 

 

Hier staan we nu, korte tijd na de zoveelste islamitische aanslag op onschuldige burgers. En 
helemaal niet ver van ons bed. Denk aan Parijs, denk aan Brussel, denk aan Zaventem. Het 
erge is dat die walgelijke gebeurtenissen perfect voorspelbaar waren. Wij hebben het ook 
altijd voorspeld. Lees er onze publicaties van de voorbije decennia maar op na. Helaas hebben 
we nu gelijk gekregen. En we zullen sowieso ook gelijk krijgen als we zeggen dat het hier niet 
bij ophoudt. 
 
Weet u, ik voel mij een beetje als Cassandra uit de Griekse mythologie. Niet omdat ze zowat 
de mooiste vrouw van heel Troje en ruime omgeving was, maar omdat ze telkens de toekomst 
juist voorspelde maar bijna nergens werd geloofd. Ze waarschuwde tegen het binnenhalen van 
het paard van Troje, maar het Trojaanse beleid had daar geen boodschap aan. Op een andere 
keer waarschuwde ze Agamemnon voor zijn naderende dood. Agamemnon geloofde haar niet 
en werd kort daarna door zijn vrouw Klytamnestra met bijlslagen gedood terwijl hij in zijn 
bad zat. 
 
Cassandra had bijzondere gaven, die heb ik niet. Ik heb geen bovennatuurlijke gave om de 
toekomst te voorspellen. Ik ben Jules Verne niet, ik ben madame Blanche niet en ik heb geen 
glazen bol. Maar dat is ook niet nodig om de rampen van islamterreur en massa-immigratie te 
voorspellen. Een heel klein beetje gezond verstand volstaat daarvoor. Het volstaat eigenlijk 
gewoon om niet achterlijk te zijn. 
 
Alles was dus voorspelbaar en alles hebben wij voorspeld. Hoe anders dan alle andere partijen 
hebben gedaan. Altijd maar wegkijken. Altijd alles maar weglachen, altijd alles maar 
ontkennen en altijd alles maar minimaliseren. Terwijl de moslimterroristen schieten op 
onschuldige slachtoffers, blijven alle andere partijen schieten op de boodschapper. Wij zijn 
nochtans niet verantwoordelijk voor de immigratie-invasie, dat zijn de andere partijen. Dat is 
het clubje van de politiek-correcte machthebbers.  
 
Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor de opmars van de islam in onze samenleving. 
Voor de vier en een half miljoen euro subsidies voor moskeeën in Vlaanderen de voorbije 
zeven jaar. Ruim 862.000 euro vorig jaar alleen al. Dat zijn cijfers die Vlaams Belang heeft 
opgevraagd bij alle provinciebesturen omdat minister Homans ze weigert te geven aan mijn 
goede collega Chris Janssens in het Vlaams parlement.  Meer dan de helft van deze rijkelijke 
subsidies zijn voor moskeeën die behoren tot het netwerk van Turkse staatsmoskeeën onder 
het gezag van sultan Erdogan. Minister Homans heeft in alle nuchterheid de procedure 
opgestart voor de erkenning van 45 extra moskeeën! Vlaanderen wordt blijkbaar nog niet snel 
genoeg geïslamiseerd volgens dat clubje van politiek-correcte machthebbers.  
 
Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de laffe en lakse aanpak van moslimextremisme. 
Waar blijft de beloofde sluiting van moskeeën die salafisme prediken? Hoe zit het met de 
beloofde verstrenging van de voorwaarden voor de erkenning van de imams? Hoe zit het met 
het aanpakken van goedpraten van terreurdaden op internet? Hoe zit het na een half jaar met 
al die loze aankondigingen? Dat veroordeelde terroristen in de cel stempelgeld krijgen, dat 



 

 

ondanks alle aankondigingen het merendeel van de teruggekeerde Jihadisten uit Syrië nog vrij 
rond loopt, dat is het beleid van Jambon en zijn clubje van politiek-correcte machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het open grenzenbeleid, voor het feit dat IS-strijders 
meekomen met de stroom asielzoekers.  Niet om oorlog te ontvluchten, maar juist om oorlog 
te voeren. Dat Abdeslam, Laachraoui, Abaaoud en andere terroristen ongehinderd over en 
weer kunnen reizen naar Syrië zonder enige grenscontrole dat is de bewuste keuze van 
Francken, Jambon en de rest van dat clubje politiek-correcte machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het falend justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, 
enkelbandjes en schouderklopjes dat terroristen toelaat hun gruwel te organiseren en uit te 
voeren. Dat deze cascade aan laksheid door de huidige regering gewoon wordt voortgezet, dat 
de wet Le Jeune niet wordt afgeschaft, dat gevangenisstraffen worden vermeden, dat is het 
beleid van Geens en de rest van dat clubje politiek-correcte machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat politie- en veiligheidsdiensten jarenlang, tot op 
vandaag, kapot worden bespaard zodat ze hun werk niet naar behoren kunnen doen. Dat de 
200 miljoen euro die deze regering vrijmaakte voor terreuraanpak na de verijdelde aanslag in 
Verviers grotendeels gebruikt werd om achterstallige facturen van justitie mee te betalen 
zonder dat daar één burger veiliger van werd, dat is het beleid van dat clubje politiek-correcte 
machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat slechts enkele tientallen moslims aanwezig 
waren op de herdenking van de slachtoffers in Maelbeek terwijl voor cartoons van de profeet 
een honderdvoud van dat aantal op straat komt. Dat is het resultaat van jarenlang geknuffel en 
gepamper van nieuwkomers. Dat is het resultaat van het faciliteren van de hersenspoeling van 
de eigen bevolking. Dat is het gevolg van de mensen wijsmaken dat je met stoepkrijt en 
theelichtjes, spijkerbommen en kromzwaarden kan tegenhouden. Dat is het beleid van dat 
clubje politiek-correcte machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat België opnieuw in een comfortabele 
doofpotmodus zit. Met schijnontslagnemers en met een parlementaire onderzoekscommissie 
die de terreuraanslagen zal onderzoeken zonder dat de woorden islam, asielbeleid of open 
grenzen in de taakomschrijving staan vermeld. Het is een wegkijkcommissie waarin alleen 
partijen toegelaten worden met boter op het hoofd en bloed aan de handen. Alsof oud-minister 
van Justitie Laurette Onckelinx, alsof oud-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael 
in die commissie klaarheid zullen brengen. Men is er rechter en partij tegelijk! De 
nabestaanden verdienen meer respect dan zulk misselijkmakend politiek theater. Het Vlaams 
Belang, dat nog voor de recentste aanslagen als eerste een echte parlementaire 
onderzoekscommissie heeft gevraagd, wordt geweerd juist omdat niet alle vragen mogen 
worden gesteld. Bespaar mij de hypocriete mediamomentjes van dat clubje politiek-correcte 
machthebbers. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schaamteloze deal met Turkije. Een deal waarbij de 
remedie erger is dan de kwaal. Een deal met een onverantwoorde prijs. De ergste gevolgen op 
korte termijn zijn zelfs niet de miljarden euro’s voor Turkije, maar de afschaffing van de 



 

 

visumplicht. Dat is een oude politieke wens van Erdogan, een open uitnodiging voor 
78 miljoen Turken om hun kolonies in Europa te versterken. Deze waanzinnige regering gaat 
niet alleen akkoord met de afschaffing van die visumplicht, ook met het verderzetten van de 
toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU. 
Deze kruiperige regering gaat in zee met een man als Erdogan. Een onbetrouwbaar sujet die 
Koerden laat uitmoorden, die manifestaties pro vrouwenrechten laat uiteenranselen en die 
pers muilkorft. Hij breidt zijn censuuracties nu ook uit buiten Turkije, buiten het Noord-Korea 
aan de Bosphorus, naar de rest van Europa. Het verschil tussen het kalifaat zonder pers en de 
manier waarop Erdogan de pers aan banden legt is minimaal. Het zich volledig inschakelen in 
de chantagepolitiek van die man die niet eens het woord democratie of mensenrechten kan 
spellen, dat is het beleid van dat clubje politiek-correcte machthebbers. 
 
Onze samenleving betaalt vandaag een bijna ondraaglijke tol voor de historische misstap om 
om de tienduizenden gastarbeiders te doen aangroeien met honderdduizenden en in Europa 
vele miljoenen nieuwe immigranten, al of niet geregulariseerde illegalen en would-be 
asielzoekers. 
En wanneer de geschiedenis zich nu herhaalt, wanneer de ezels die ons regeren, doof en blind 
voor de mening van de burgers, met de ‘helfie’-handen voor de ogen en de oren, opnieuw op 
dezelfde steen afstappen, met een waanzinnige ‘wir-schaffen-das’-politiek, wanneer men het 
islamitische Turkije de Europese Unie wil binnenhalen, roepen wij op tot verzet. Samen met 
het Oostenrijkse FPÖ, met de Italiaanse Lega Nord, het FN van Marine Le Pen, de PVV van 
Wilders zullen wij de publieke opinie mobiliseren. 
De slogan die Kemal Atatürk destijds als testament aan zijn volk heeft meegegeven was: 
“Turkije aan de Turken”, akkoord. Maar dan ook en zeker Vlaanderen aan de Vlamingen en 
Europa aan de Europeanen!  
 
Kent u dit symbool? (“ ¬ “ verschijnt op scherm) 
 
Dit is het wetenschappelijk symbool van de negatie of de ontkenning. Dit symbool wordt 
gebruikt in de logica en de wiskunde. Het symbool verandert een betekenis van waar in 
onwaar. Zet dit symbool ergens voor, voor een zin, voor een begrip, en de betekenis is net het 
omgekeerde. Schrijf naast dit symbool de zin ‘het is vandaag zaterdag” en wetenschappelijk 
zal hiervan de betekenis zijn: “Het is vandaag geen zaterdag”. Dus, na dit symbool kan je met 
een gerust hart en een zuiver geweten zinnen schrijven als ‘België is een democratie’, ‘de pers 
is altijd even objectief’, ‘Erdogan houdt van satire’ of ‘Kristof Calvo is een welopgevoede 
beleefde jongen’ of  ‘Geert Bourgeois is hard aan het werk aan een Vlaamse Grondwet’ of 
‘koning Filip is een verstandig man’. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
 
Dit symbool, dames en heren, deze twee lijnen, deze omgekeerde L, waarschijnlijk de “L” 
van ‘laf’, of de ‘L” van ‘laks’, een “L” die plat op de buik ligt, vat het hele regeringsbeleid 
samen en vat het partijprogramma van N-VA samen. Wegkijken, weglachen en ontkennen. 
Vanaf nu schrijf ik N-VA op deze manier. (“N¬ VA” verschijnt op scherm) 
 
Niets van wat N-VA in haar programma beloofde, niets van wat de N-VA aan stoere 
verklaringen doet op TV, komt uit. Wegkijken is het motto. (symbool weg van scherm) 
 
Wegkijken en als je het echt niet meer kan ontkennen dan is het de schuld van een ander.  
Ibrahim El Bakraoui, een voortvluchtige zware crimineel, voorlopig vrijgelaten na nog niet 
eens de helft van een veel te lichte straf voor moordpoging op agent met oorlogswapens, die 



 

 

wordt in een bolwerk van jihadisten aan de Syrische grens aangehouden door Turkije zonder 
enig gevolg… Schuld van die ene verbindingsofficier die niet heeft gevraagd waarom hij 
precies werd gearresteerd, voor de rest liep alles zogezegd normaal. Geens en Jambon waren 
aan het wegkijken want je bent hier pas een terrorist als je jezelf opblaast. 
 
Betrapt tegen 150 per uur op de E313 ? Schuld van de chauffeur, Jambon heeft niets gezien 
die was op de achterbank aan het wegkijken. 
 
Zelfs vandaag blijft men wegkijken. Aan “jongeren” die amok maken bij een minuut stilte in 
Anderlecht of aan het feit dat bijna heel de buurt wist waar Abdeslam zich schuilhield en dat 
ze hem daar zelfs nog bij hielpen, daar wordt amper aandacht aan gegeven. 
 
Minister Jambon heeft het dat probleem heel even benoemd. Niets aan gedaan –geen enkel 
heethoofd dat bij de arrestatie van Abdeslam de politie met stenen en flessen bekogelde werd 
opgepakt of zelfs nog maar geïdentificeerd – Jambon laat ze doen maar hij heeft het probleem 
wel één keer heel even benoemd. Toen hij het had over een significant deel van de moslims 
dat juichte na de aanslagen. Of die uitspraken ingegeven werden door een terechte 
bekommernis of door het N-VA-communicatiebureau na de laatste peilingen, dat laat ik nog 
in het midden. Het probleem werd terecht aangekaart. 
Jambon kreeg de politiek-correcte meute over zich heen en corrigeerde zich deze week 
meteen in het Europees parlement. Hij was daar samen met minister Geens aanwezig om uit 
te leggen dat België geen falende staat is en helemaal geen slecht imago verdient. Een dame 
van de PVV van Wilders vroeg daarbij hoe hij de veiligheid van de burgers kon garanderen 
zonder te erkennen dat deze terreur zijn wortels heeft in de islam… Hij schoffeerde de dame 
in ware Verhofstadtstijl- iets minder gesticulerend, maar met luide verheven stem. Met het 
voorspelbare gevolg: een applaussalvo in de zaal, goedkeurend geknik van papa Louis Michel 
en felicitaties in le Soir als bekroning. Wat kan een man die er trots op is dat hij in Wallonië 
een populairder politicus is dan PS-er Magnette zich nog meer wensen! Le nouveau 
Verhofstadt est arrivé. 
 
Jambon benoemt het probleem, hij kent het en beseft het. Maar hij blijft het ontkennen en 
negeren en hij blijft op de boodschapper schieten. Dat is naar de bevolking toe misdadig. 
 
Een patiënt die een medische diagnose ijskoud negeert, eindigt snel onder de grond.  
 
Wij doen niet mee aan dat negeren en ontkennen. Wij zitten anders in elkaar dan de Engelse 
romanschrijver William Thomas Stead die in 1892 in een roman perfect tot in detail beschreef 
hoe een groot passagiersschip zich te pletter vaarde tegen een ijsberg en hoe er een tekort was 
aan reddingsbootjes. Helaas kon de man twintig jaar later niet weerstaan aan de luxe van de 
Titanic. Hij boekte een reis naar de Verenigde Staten en is voor het laatst gezien in de 
bibliotheek van het luxeschip op de nacht dat het verging. William Thomas Stead, een man 
die het probleem kende, het gevaar inzag, maar wegkeek en negeerde. William Thomas Stead, 
het moet de eerste N-VA-er in de geschiedenis geweest zijn. 
 
Bij ons is het anders. De eerste Vlaams Belanger in de geschiedenis dat was iemand die niets 
negeerde, iemand die de massa-immigratie een halt toeriep, iemand die de islamisering 
bestreed. Dat was iemand die de grenzen beschermde, die de multiculturele verrijking voor 
eeuwen tegenhield. En iemand die, moest het toen al bestaan hebben, ongetwijfeld ook de 
taalwetgeving in Brussel zou hebben toegepast. Andere tijden, andere zeden, maar de eerste 
Vlaams Belanger dat was eerder Karel Martel. 



 

Meeting “islamterreur: ondergaan of terugslaan” 30 april 2016 

Toespraak Tom Van Grieken 

 

Beste Vlaams Belangers, 
Beste vrienden, 

Iedereen heeft wel eens gehoord van de Japanse soldaten die op onbewoonde eilanden zaten, 
en die jaren na de Tweede Wereldoorlog dachten dat de oorlog nog altijd niet voorbij was. In 
de Vlaamse en Belgische politiek zitten we ook opgescheept met mensen die lijden aan dat 
syndroom. Wij hebben hier politici, ministers en staatssecretarissen, journalisten, professoren 
en andere deskundologen die nog altijd geloven dat de multiculturele samenleving en de 
massa-immigratie… positieve zaken zijn. 

Maar er is een verschil tussen de Japanse soldaten en de wereldvreemde, politiek correcte 
kaste in ons land. Die Japanners hadden tenminste nog het excuus dat ze afgesloten waren van 
de buitenwereld, dat ze dus niet beter konden weten. Maar de opiniemakers in dit land lijden 
aan een verblinding waar ze zelf voor gekozen hebben. Zij hebben ervoor gekozen, al meer 
dan 30 jaar lang, om de realiteit te ontkennen, om de feiten te verdoezelen, om weg te kijken 
van de problemen. 

Dames en heren, 

Ik heb het dan ook echt gehad, dat amper enkele weken na de aanslagen de politieke elite in 
dit land meer inzit met de gevoelens van de moslimgemeenschap dan met de slachtoffers en 
hun nabestaanden. Het puin is nog niet geruimd en opnieuw wordt er al gezocht naar 
oorzaken waarom het weer aan ons ligt. Nooit is het de schuld van een veroveringsgodsdienst. 
Nee. Telkens wentelt die  zich in de slachtofferrol gesteund door gutmenschen die daarmee 
vooral zieltjes en stemmen proberen te vergaren.  

22 maart. Beste vrienden. 22 maart. Honderden mensen gewond. 32 mensen vermoord. (Dat 
zijn de harde feiten.) Niet de opwarming van de aarde of het gebrek aan kansen op de 
arbeidsmarkt heeft hen vermoord. Ook niet het zogenaamde racisme in onze samenleving of 
fijnstof. Maar wel: Moslimterreur! Gewoonweg de zaken bij naam noemen, gewoon de 
waarheid luidop zeggen is in dit land een revolutionaire daad.  En zaken zeggen zoals ze zijn, 
dat doen wij Vlaams Belangers als de besten. Wij zeggen waar het op staat, ongeacht wat 
mensen van ons vinden en ongeacht wat politiek correct is. En hoe meer men ons negeert, hoe 
meer men ons tegenwerkt en verkettert, hoe meer gedreven we worden! En we zijn er nog 
trots op ook!   

 

 



It’s Islam stupid 

Beste vrienden, 

70% van de ‘Belgische’ moslims vindt de regels van de Koran belangrijker dan onze wetten. 
82% vindt dat er maar één interpretatie is van de Koran: nml. de letterlijke. 66% vindt dat ze 
moeten terugkeren naar hun ‘islamitische wortels’. Ook Anke en Filip hebben in hun 
toespraken heel wat cijfers genoemd. 

Dat zijn, wat we kunnen noemen… significante cijfers. Zeker als we weten dat het 
moslimfundamentalisme de logische en rechtstreekse springplank is naar moslimterrorisme. 
In een normaal land zouden die cijfers tot een dringend en groot maatschappelijk debat 
moeten leiden, maar “onze” politieke leiders kijken liever weg. Er staat een olifant in het 
parlement , maar iedereen praat er maar om heen . Men praat over alles en nog wat, maar 
niemand, behalve het Vlaams Belang spreekt over de echte oorzaak: De islamisering, terwijl 
het net dat is wat zoveel leed in onze samenleving veroorzaakt. 

Met de grootste lichtzinnigheid worden zomaar wat dingetjes gezegd. Zo vindt N-VA-
minister Liesbeth Homans het een goed idee om teruggekeerde Syriëstrijders voor de klas te 
brengen, zogenaamd om te getuigen. U hoort het goed, en wellicht moet dat gebeuren onder 
het motto: zolang ze zich met onze schoolkinderen bezighouden, hebben ze geen tijd om 
bomaanslagen voor te bereiden. 

Diezelfde mevrouw Homans verklaarde op 21 oktober vorig jaar in het Vlaams parlement, en 
ik citeer: “In het kader van extremisme is het beter dat er een letterlijke interpretatie wordt 
gegeven van wat er in de Koran staat.” Einde citaat. 

Laat die letterlijke interpretatie van de Koran nu net zijn wat Islamitische Staat dagelijks in de 
praktijk brengt. Met haar oproep komt de minister in elk geval op gespannen voet te staan met 
een hele waslijst van wetten en internationale verdragen. Wanneer een minister oproept tot 
een letterlijke interpretatie van de Koran, dan roept ze in feite op tot geweld tegen niet-
moslims, en tot een systematische achterstelling van vrouwen. Maar geen kat die daar 
blijkbaar om maalt… 

U houdt het niet voor mogelijk, maar het kan nog gekker! En dus komen we bijna 
automatisch bij de EU terecht. Twee jaar, Dames en Heren, Twee jaar lang lang subsidieerde 
de Europese Commissie voor 450.000 euro een project, en nu citeer ik letterlijk, “een op de 
sharia gebaseerde communicatie-aanpak met het oog op de preventie en het bestrijden van 
eigentijdse vormen van radicalisering die leiden tot terrorisme in de EU”.  

De EU besteedt dus uw en mijn belastinggeld aan een project dat de sharia promoot als 
preventie voor radicalisering en terrorisme. Je kan dus evengoed “Mein Kampf” gaan 
promoten als preventie voor antisemitisme, of Marc Dutroux aanduiden voor een project om 
pedofilie te bestrijden. Kameraden, zotter kan het niet worden. (Meer zelfs: Het is een ware 
schande!  ) 



Eis ons land terug 

Beste vrienden, Jan Jambon verklaarde op vrijdag 22 april op radio 1 dat de overheid de 
harten van de allochtonen moet zien te winnen. Dat is een nogal rare uitspraak. Het is het 
soort uitdrukkingen die de Amerikanen gebruiken als ze het over Irak of Afghanistan hebben. 
"To win the hearts and minds of the local population". Het is bezettingsretoriek, en deze - 
ogenschijnlijk onschuldige - opmerking is veelzeggend. Jambon beschouwt Molenbeek, 
Anderlecht en Sint-Joost een beetje zoals de Amerikanen naar Bagdad of Kaboel of Kandahar 
kijken. 

Het is de wereld op zijn kop. Het zou juist andersom moeten zijn! Het is aan de allochtonen 
om de harten van de Vlamingen te winnen, bijvoorbeeld door onze wetten na te leven en onze 
normen en waarden over te nemen. Wie naar hier komt, moet zich aanpassen aan ons, en niet 
omgekeerd, want dit is ONS land!   

Er is iets ernstig mis met een minister die de harten wil winnen van de derde en vierde 
generaties van allochtonen. Dat is nu juist de essentie van het falende beleid van de voorbije 
dertig jaar. Men heeft geprobeerd de harten van al die allochtonen te winnen, of beter gezegd 
te kopen met gratis geld, met onbeperkte toegang tot onze sociale zekerheid voor wie nooit 
een eurocent bijgedragen heeft, met gemeentelijk stemrecht, met de snel-Belgwet, met 
verplichte halal-maaltijden op onze scholen, met gescheiden zwemmen in onze zwembaden. 
Men is zelfs zover gegaan om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen voor wie 
daar kritiek op had. 

En wat is het resultaat? Het resultaat is Molenbeek. Het resultaat is Maalbeek en Zaventem, 
en alle andere ellende die ongetwijfeld nog op ons af komt.  

En als men dan toch absoluut harten wil winnen, dan kan ik u garanderen dat dit niet zal 
gebeuren door gevangen terroristen nog altijd stempelgeld te geven. Het zal ook niet gebeuren 
door de ouders van Syriëstrijders nog altijd kindergeld te geven, of door teruggekeerde Syrië-
terroristen op kosten van de belastingbetaler te laten verzorgen, zoals nu zonder enig 
probleem gebeurt. 

Er. Is. Genoeg. Gepamperd.   

Sluit de grenzen 

De Hongaarse president Orban heeft overschot van gelijk wanneer hij stelt dat “we het recht 
hebben om te kiezen met wie we wel en met wie we niet willen samenleven.” Een land heeft 
het recht om vrij te kiezen of het zijn grenzen controleert of niet. Net zoals ieder burger het 
recht heeft te bepalen wie hij in zijn huis binnen laat en wie niet. En geen Europese Unie of 
Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding heeft dáár iets over te zeggen!    

Daarom moeten we meer dan ooit moeten we van ons laten horen. We trekken als Vlaams 
Belang alle registers open met een nieuwe campagne. Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan. 



We hebben duizenden affiches gedrukt. Verschillende campagnewagens gaan door de straten 
van onze steden rijden en ieder Vlaams gezin krijgt een huis-aan-huis blad in de bus. Een 
oplage van 2, 5 miljoen exemplaren!  En natuurlijk, beste Vlaams Belangers, natuurlijk ook 
100 000’den marktfolders en pamfletten. Een partij als de onze hangt niet rond in de 
Brusselse salons, maar staat tussen de mensen. Ik roep dan ook al onze militanten en 
vrijwilligers op om massaal er op uit te trekken en onze boodschap luider dan ooit te laten 
klinken. Overtuig collega’s, vrienden, familie. Ga de baan op. Bezoek lokale markten en 
maak de mensen duidelijk dat de tijd van analyses en diagnoses voorbij is. We staan voor een 
duidelijke keuze: Blijven we politici achterna lopen die kaarsjes branden en blijven oproepen 
tot nog meer tolerantie, begrip en meer multicultuur? Of veranderen we het geweer echt van 
schouder en slaan we kei hard terug tegen moslimextremisme en terrorisme? Voor u en voor 
mij is de keuze alvast duidelijk: Terugslaan. Nu meer dan ooit!   

Kameraden, 

In deze nieuwe campagne leggen we de nadruk op drie actiethema’s die verschillende 
wetsvoorstellen en maatregelen bevatten. Zo moeten we ten eerste werk maken van de de-
Islamisering van onze samenleving,  moet we justitie en politie meer middelen geven en we 
moeten tot slot opnieuw een weerbare samenleving vormgeven. 

De-Islamisering: De voedingsbodem droogleggen  

 
Zo moeten we eindelijk eens stoppen met enkel symptomen te bestrijden wat ons enkel 
geleidt heeft tot de situatie vandaag. We moeten het als onkruid woekerende islamisme, met 
wortel en tak durven uitroeien. De voedingsbodem van het islamextremisme in onze 
samenleving is gekend, het komt er nu op aan om die droog te leggen. We moeten onze 
samenleving de-islamiseren! Laten we een halt toe roepen aan de buitenlandse financiering 
van de islam in dit land. Moskeeën moeten onder permanent toezicht geplaatst worden. En de 
erkenning van de islam, de godsdienst die mensen overal ter wereld drijft tot het plegen van 
gruweldaden, moet onmiddellijk ingetrokken worden. Het moet maar eens gedaan zijn om 
met ons belastinggeld een religieuze ideologie te subsidiëren die heel onze samenleving 
verwerpt!    
 
Geen zin in integratie? Dan maar remigratie! 
 
Aan de mensen van vreemde afkomst die reeds in Vlaanderen zijn en die Vlaming onder de 
Vlamingen willen worden, reiken we de hand. Maar voor de anderen, voor mensen die ons 
haten, hebben we iets anders in petto: Als er zoiets bestaat als inburgering, dan moet er ook 
zoiets komen als uitburgering. Met veel plezier zullen we uitburgeringstrajecten uitstippelen 
voor zij die daarvoor in aanmerking komen. Ik heb dus goed nieuws en slecht nieuws voor 
deze mensen. Het slechte nieuws is dat die uitburgeringstrajecten er zullen komen als het aan 
ons ligt, maar het goede nieuws is dat er genoeg zullen zijn voor iedereen!  

Terugslaan: Investeer in politie en leger 



Hier en daar hoor ik waaien “dat de aanslag in Brussel niet te vermijden was”. Wel, dames en 
heren, sta me toe het daar grondig oneens mee te zijn. 
Een kordaat justitie apparaat had dit wel kunnen vermijden! Een kordaat immigratiebeleid had 
dit wel kunnen vermijden! Een goed uitgeruste inlichtingendienst had dit wel kunnen 
vermijden!  

Maar vooral, onze politici hadden de verdomde plicht om dit te vermijden!  Daarom heeft dit 
land leiders nodig die wel willen terugslaan. Terugslaan door écht op jacht te gaan naar 
moslimterroristen en hun sympathisanten die door onze politiediensten gekend zijn. 

Op jacht gaan in de vzw's, in de moskeegarages en achterzaaltjes waar obscure gebedsruimtes 
ingericht zijn. Maar ook -en vooral- op het internet de controle verhogen, want daar gebeurt 
de radicalisering en het ronselen het makkelijkst. 

Terugslaan door de mensen die er alles doen om ons te beschermen ook echt naar waarde te 
schatten. Niet alleen in woorden en tijdens  toespraken op plechtigheden maar echt in de 
praktijk: luisteren naar hun klachten, hen voorzien van voldoende manschappen en alle 
noodzakelijke moderne wapens en middelen. Als deze regering 1 miljard kan vinden voor het 
opvangen van asielzoekers, dan moet ze toch ook de centen kunnen vinden om onze 
ordediensten en militairen hun werk te laten doen met modern materiaal? Voor hun eigen 
bescherming en voor die van onze burgers! 

Terugslaan door het regelmatig (en dus niet alleen bij de aanwerving alleen) screenen van 
elke moslim die werkzaam is bij de overheid, bij een politiedienst, bij het openbaar vervoer, 
in onze luchthavens, onze stations, onze energiecentrales, ... en bij de minste aanwijzing van 
opkomend radicalisme daadkrachtig optreden. 

Weerbaar burgerschap 

Dames en heren, 

Onze westerse waarden en normen zijn geen zaken  waaruit je als nieuwkomer zomaar wat 
kan schoppen, naar eigen goeddunken. Ze zijn een geheel pakket en ze moeten centraal staan 
in onze samenleving. Ze omvatten rechten, maar ook plichten. We moeten ze durven 
verdedigen en afdwingen op alle niveaus. Daarom: Bindende loyauteitsverklaring voor 
nieuwkomers. Inbreuken dienen te worden gesanctioneerd met denationalisatie en uitwijzing. 
Er moet een centraal meldpunt voor islamextremisme komen, gekoppeld aan een 
meldingsplicht van islamradicalisering voor ambtenaren.  De invoering van een vrijwillige 
legerdienst moet overwogen worden en de in de eindtermen opgenomen burgerzin moet 
herijkt worden aan de Westerse, democratische en Vlaamse cultuur.  

Beste vrienden,  

Morgen is het 1 mei en als sociale volkspartij leggen ook wij bloemen neer aan de buildrager 
in Antwerpen. Ik zou van deze gelegenheid willen gebruik maken om – in het licht van het 
thema van deze meeting – enkele beroepscategorieën speciaal te willen bedanken: 
De mannen en vrouwen van legeren de politie die ons beschermen, 



de brandweerlui die het puin na de vreselijke aanslag moesten ruimen, 
de ambulanciers, dokters en verpleegkundig personeel die de gewonden behandeld hebben 
en ongetwijfeld nog vele anderen. 
Allen hebben zij, in tegenstelling tot de laffe politieke kaste, blijk gegeven van waar 
burgerschap. Ik vraag u dan ook een lang, oprecht en luid applaus voor deze ware helden, een 
woord dat in deze weldegelijk gepast is.   

Einde van het West-Romeinse rijk 

Beste vrienden, 

Het moge duidelijk zijn. We beleven historische tijden. We bevinden ons op een kruispunt. 
Op een scharniermoment in onze Europese geschiedenis. 

Op het einde van deze meeting zingen we tijdens onze Vlaamse leeuw “een volk zal nooit 
vergaan”, maar dat is niet waar. Een volk kan wel vergaan. Een beschaving kan wel 
verdwijnen. Ook het ooit zo machtige en schijnbaar onoverwinbaar West-Romeinse rijk is op 
een bepaald moment ten ondergegaan. En de parallellen met onze samenleving zijn 
opmerkelijk. Ook het West-Romeinse rijk werd geteisterd door massa-immigratie en 
volksverhuizingen van Germaanse stammen die zich in het West-Romeinse rijk vestigde 
omdat ze opgejaagd werden door een conflict in hun eigen regio. Ook het oude Rome werd 
bestuurd door een elite die doordrongen was van decadentie en zelfhaat. Zelfs hun 
eeuwenoude volkseigen godsdienst gooiden ze overboord. Ze namen een godsdienst van 
slaven over. Niet uit overtuiging, maar als een middel om aan de macht te kunnen blijven. 
Discipline verdween uit de ooit zo gestructureerde legioenen en men verloor de controle over 
verscheidene buurten en regio’s. Ziet u de parallellen? Ziet u met wat ons vandaag overkomt? 
Met het verdwijnen van het West-Romeinse rijk, brak voor Europa een periode van duisternis 
aan. Europa heeft eeuwen nodig gehad om hier van te kunnen herstellen. Het zou best kunnen 
dat binnen een paar decennia historici op dezelfde manier gaan terugblikken naar deze tijd.  

Dames en heren,  
afgelopen woensdag was het 9 jaar geleden dat onze stichter Karel Dillen overleed. En toen ik 
samen met zijn dochter Marijke bloemen op zijn graf ben gaan leggen, moest ik terugdenken 
aan zijn woorden. In 1990, vandaag 26 jaar geleden, sprak hij de volgende woorden: “Ons 
Europa is geen Europa van moskeeën en minaretten, maar van belforten en kathedralen en 
moet dit nog eeuwen blijven…” Als een van de eersten waarschuwde hij voor de dreiging van 
de immigratie-invasie en het multiculturalisme. Het is daarom onze plicht zijn strijd verder te 
zetten. Schouder aan schouder. Zij aan zij. We gaan, meer dan ooit tevoren, moeten 
verdedigen wat ons lief is, want wij zijn “de last line of defence.”  
 
Ik heb het daarom meer dan gehad met de strategie die de afgelopen decennia gevoerd is in dit 
land. Ik wil niet ondergaan zoals verscheidene volkeren en culturen voor ons. De multicultuur 
heeft gefaald. Vandaag zitten we met een parallelle samenleving, toenemende vervreemding 
en islamisering. En ja beste vrienden, ik ben het beu om telkens na een nieuwe aanval, weer 
onze andere kaak aan te bieden. Ik zoek wel een zekere pastoor Dochy in Kortemark bij wie 



ik kan gaan biechten. Die zal me wel vergeven en vooral begrijpen dat wij niet langer 
lijdzaam kunnen toekijken hoe onze samenleving wordt overgenomen.!   
 
Beste vrienden, Ik ben het zat. Meer dan zat. Spuugzat. En ik denk u ook. 
We moeten in het verweer. We kunnen niet anders! 
Als vreedzame, maar weerbare burgers hebben wij de plicht om onze Europese beschaving, 
die wij hebben geërfd van onze voorouders, veilig te stellen voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Het is onze plicht om onze identiteit, soevereiniteit en vrijheid te beschermen. 
Het is onze verdomde plicht om zij die onze verworvenheden bedreigen duidelijk te maken 
dat we dat niet tolereren.  

Ik kan u beloven, Dames en Heren, dat wij daar met het Vlaams Belang werk zullen van 
maken. Meer dan ooit te voren. Met nog mee passie en nog meer vuur! Wij zullen de strijd 
voor onze identiteit, onze tradities en onze manier van leven blijven voeren. En daarvoor 
reken ik ook op u. Ook al zal ons pad niet over rozen lopen, toch weet ik één ding zeker: 
Zolang er ook maar één Vlaams Belanger op het terrein actief blijft, is de strijd niet verloren. 

Wij staan vandaag voor de keuze: of we kunnen blijven lijdzaam ondergaan of we kunnen 
terugslaan. Het Vlaams Belang kiest klaar en duidelijk voor de laatste optie. Wij zullen niet 
langer deze islamterreur ondergaan, maar eindelijk terugslaan!  
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