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Beste vrienden, 
 
We zijn vandaag allemaal Denen. De gewelddadige acties tegen Deense ambassades; de 
oproepen tot geweld tegen Deense burgers;de boycot van Deense producten, kortom de acties 
tegen Deense belangen zijn niet alleen gekant tegen Denemarken maar ook tegen het Vrije 
Westen.  
 
Het fundament, de hoeksteen van onze democratie, de vrije meningsuiting is in het gedrang. 
Iedere Europeaan moet vandaag solidair zijn met Denemarken. Iedereen die begaan is met de 
vrije meningsuiting moet vandaag protesteren en zijn of haar stem laten horen. Het gaat hier 
immers over veel meer dan over een paar cartoons in een Deens dagblad. Het gaat hier over 
het wezen van onze democratie. Het gaat hier over de essentie van onze Europese beschaving. 
Rivieren van bloed zijn gevloeid om ervoor te zorgen dat in Europa iedere burger vrij kan 
denken, vrij kan vergaderen, vrij zijn mening kan uiten.  
Die vrijheid willen, kunnen en mogen we vandaag niet op de helling zetten omwille van de  
totalitaire onverdraagzaamheid die de radicale Islam kenmerkt. 
 
 
Beste vrienden, 
 
Ik zou vandaag vooral een oproep willen doen tot redelijkheid.  Redelijkheid die gestoeld 
moet zijn op echte tolerantie.  Het moslimfanatisme leidt niet tot tolerantie maar tot hysterie.  
Iedereen met een minimum aan gezond verstand zal beseffen dat het op dit moment geen zin 
heeft om zoals het AEL olie op het vuur te gieten, te provoceren en de gemoederen op te 
hitsen. Daarom zouden wij hier vandaag ook een oproep tot kalmte en bezinning willen 
lanceren. Zonder ook maar een duimbreed toe te geven op onze principes roepen we éénieder- 
dus ook onze eigen achterban – op om niet in te gaan op provocaties, geen olie op het vuur te 
gieten maar des te onverzettelijke achter de principes van de vrije meningsuiting en de 
democratie te blijven staan!  
 
 
Beste vrienden, 
 
Men stelt het Deense cartoonincident voor alsof het zou gaan over een blijk van 
onverdraagzaamheid, van geluk of respect en tolerantie van de Westerse samenleving ten 
aanzien van de Islam. Net het omgekeerde is waar. Op het Europese grondgebied, in het Vrije 
Westen gelden principes en waarden waarop niet af te dingen valt. Wie hier als Islamiet van 
onze gastvrijheid geniet dient zich aan te passen aan onze waarden en normen, aan onze 
manier van leven en niet omgekeerd.  
De radicale Islam neigt steeds meer naar een vorm van groen fascisme die naast de 
Islamitische geloofsovertuiging geen andere godsdiensten of manieren van samenleving 
tolereert. Wat we nu meemaken is slechts het begin van alsmaar verregaandere eisen. 
Wat wordt het morgen: een index met verboden boeken, zelfcensuur tijdens het carnaval in 
Aalst, een verbod op het eten van varkensvlees en alleen nog gesluierde vrouwen op straat! 



 
Beste vrienden, 
 
Het cartoonincident toont nogmaals aan hoe kwetsbaar het multiculturele model wel is. 
Multiculturalisme gaat ervan uit dat verschillende beschavingen en godsdiensten en 
samenlevingsvormen zonder probleem met elkaar kunnen samenleven op het grondgebied van 
één land, van één continent, zolang er maar voldoende respect is voor mekaar.  Het grote 
probleem is dat die verschillende godsdiensten en maatschappijmodellen soms heel erg 
tegengestelde normen, waarden en regels vertegenwoordigen. Omwille van de goede vrede 
zijn wij Westerlingen onder het mom van verdraagzaamheid, tolerantie en respect geneigd om 
alsmaar toe te geven aan alle mogelijke eisen, wensen en verzuchtingen van de Islamitische 
gemeenschap. Mannen en vrouwen weer gescheiden laten zwemmen in de zwembaden, geen 
varkensvlees meer op het menu in de schoolrefters, kruisbeelden weg uit de klaslokalen, 
gesluierde vrouwen in het openbaar ambt. Men neemt een vinger, een hand, en straks een hele 
arm en voor we het weten stelt de Islam hier de wetten en is het gedaan met de tolerantie en 
de verdraagzaamheid. 
 
Beste vrienden, 
 
 Indien we toegeven aan dit alles, dan zagen we de poten vanonder de stoel van de Westerse 
democratie onderuit. Het multiculturele model is een links, meer nog een quasi een 
communistisch  en totalitair samenlevingsmodel. Waarom? Men gaat ervan uit dat de 
samenleving maakbaar is en dat de mens een product is van die maakbare samenleving. 
Identiteit, culturele eigenheid, etniciteit en afkomst spelen absoluut geen enkele rol meer. Het 
is het verhaal van de kat die geboren wordt in de viswinkel en waarvan de multiculturalisten 
veronderstellen dat die kat, omdat hij geboren is in die viswinkel, plotseling kieuwen, 
schubben en vinnen heeft. Het multiculturele model ontwricht onze samenleving, ondermijnt 
de sociale en etnische cohesie die noodzakelijk is om een maatschappij goed te kunnen laten 
functioneren. Feitelijk stelt het multiculturele model ongeveer alles in vraag en zet het alles op 
de helling waar onze beschaving eeuwenlang voor heeft geijverd. Multiculturalisme is een 
vorm van moderne slavernij waar men mensen wegrukt uit hun eigen leefwereld en hen 
verplicht laat samenleven met culturen en godsdiensten die niet compatibel zijn met de hunne. 
 
Beste vrienden, 
 
Net zoals iedereen hebben ook de hier verblijvende Islamieten recht om hun mening te uiten 
en te protesteren. Ze hebben echter niet het recht om de fundamenten van onze democratie te 
ondergraven en op de helling te zetten. Indien de Islamitische minderheden onze waarden en 
normen en onze manier van leven verfoeien en verachtelijk vinden dan houdt niets hen tegen 
om terug te keren naar hun landen van herkomst. 
Oost West, thuis best! 
 
Beste vrienden,  
 
Het valt ons op dat zowel de Vlaamse Regering als de Federale Regering op geen enkele 
manier hun steun of solidariteit met de Deense Regering hebben geuit. Herinner u hoe de  
“zaak Remmery” door de Vlaamse Regering kosten noch moeite heeft gespaard – pagina’s 
grote advertenties werden afgehuurd in de kranten – om hun afschuw voor het vermeende 
racisme uit te schreeuwen. Nu zwijgen Leterme en Verhofstadt als vermoord. Het Vlaams 
Belang eist dan ook een duidelijk signaal van de Vlaamse en Federale Regering.  



Leterme en Verhofstadt wees voor één keer moedig, steek uw nek uit en steun de Deense 
premier Rasmussen. 
De Deense cartoons staan symbool voor de vrije meningsuiting. Volg het voorbeeld van de 
Franse president Chirac. Schaar u aan de kant van de democratie, schaar u aan de kant van het 
Vrije Westen! Kom op voor de vrije meningsuiting! Steun Denemarken! 
 


