
Europa op fatale dhimmi-koers - Vlamingen kennen 
de gevolgen 
 

 

Europa’s linkse leiders hebben zich blijkbaar neergelegd bij het “einde van de 
geschiedenis” en varen op automatische piloot een dhimmikoers, zeer tegen de zin 
van het volk. Met bloed, zweet en tranen heeft dit afgerekend met de 
nationaalsocialistische overrompeling. De afrekening met de communistische 
overheersing kostte 4 decennia en gigantische bewapeningsinspanningen.  
 
Een nieuwe sluipende overrompeling is gaande: elke morgen worden we wakker in 
een steeds vreemder land. Terwijl de leiders laten betijen, maakt de massa zich 
toenemend zorgen over de sluipende islamisering. “La gauche caviar” vindt die 
bezorgdheid ongepast; onze cultuur is toch helemaal niet zo bijzonder, aldus de 
belijders van het cultuurrelativisme en bepleiters van een multiculturele samenleving. 
 
Links heeft met snel-belgwet en vreemdelingsstemrecht de allochtone instroom in 
eigen bedding laten lopen om de aan het VB verloren arbeidersstemmen goed te 
maken.  
Met één derde allochtone kiezers leken vooral de linkse kieslijsten een kruising met die 
van Izmir of Casablanca. Het “ritsen” dat voor vrouwen en Brusselse Vlamingen nooit 
kon, gebeurde nu wel voor allochtonen. In 2012 en zeker in 2018 worden onze steden 
gegarandeerd moslimbestuurd, terwijl de autochtonen naar de rand worden gejaagd. 
Aansluiting van faciliteitengemeenten bij Brussel is niet meteen een vrolijk perspectief.
 
 
Ondergangsstemming 
 
Het sociale weefsel van onze steden is vervallen: elke gemeenschap leeft in haar 
Dansaertswijk, gordijnen dicht, handtas strak onder de arm gekneld, deur op 
dubbelslot. Zelfs dochters van Blokwatchers worden ineengetimmerd. De linkse icoon 
Oriana Fallaci (“Europa is zieker dan ik”) moest na moslimkritiek op “De woede en de 
trots” naar een onderduikadres waar ze op 15 september stierf. Na de rituele moord 
op Theo van Gogh moest zijn scenarioschrijfster Ayaan Hirsi Ali met lijfwachten door 
het leven en nadien zelfs Nederland verlaten. Geen gedonder, we doen wel aan 
zelfcensuur, op teksten en karikaturen! 
 
We buigen als dhimmi’s. Geen gedonder met Idomeneo van Mozart in Berlijn, met 
Zadiq van Voltaire in Genève, met hoofddoekverbod of sterke drank op recepties. Dan 
ook voor westerlingen maar geen borrel . Geen gedonder met Mohamedkarikaturen, 
met de eeuwenoude “Moros y Christianos”-feesten in Spanje, gemengd zwemmen of 
vergaderen, weg met islamdocenten als Urbain Vermeulen of Robert Redeker. Hou 
toch stil dat de moord op de Europese diplomaat di Lusignano in Rabat een 
islamistische moord was. Zwijg als vrouwenbeweging over elementaire 
vrouwenrechten in Afrikaanse islamlanden; zelfs Tarik Ramadan vraagt daarvoor 
respijt. Onze Vlaamse scouts willen “iedereen zingeving op maat aanbieden, zodat 
naast een proost een imam en een rabbi op termijn een optie zijn”. “Leaning over 
backwards”! 
 
Europeanen buigen steeds dieper. Beatrix geeft de imam geen hand omdat hij de hare 
toch zou geweigerd hebben. Het Europaparlement vindt negationisme over de 
genocide op de Armeniërs en de Cyprusboycot geen reden om de Turkse 
toetredingsgesprekken te staken. Nochtans haalde Hitler het recept voor de 
jodenverdelging bij de Turken: “Wie vraagt straks nog naar de Joden? Niemand vraagt 
toch nog naar de Armeniërs”. Het EP kent enkel de Holocaust. Dat nog geen eeuw 
geleden, bij de start van de republiek van Ataturk 30% van de Turken christen waren, 
nu nog 2 pro mille, wie wil het geweten hebben?.  
 
Orange ontslaat een medewerker die in zijn “lefty lexicon” op zijn blog een islamofoob 
definieerde als “iemand die bezwaar heeft dat zijn bus wordt opgeblazen”. Een 
Nederlandse minister van Justitie, nadien om iets anders teruggetreden, verklaart dat 
als een meerderheid hier de sjaria wil, we dan maar de grondwet moeten aanpassen. 



Als de Paus in een geleerd betoog in Regensburg het gewelddadige in de prediking van 
Mohamed aan de kaak stelt, hakken katholieke spraakmakers à la Nimmegeers en 
Torfs op hem los en niet op de miljoenen opgehitste moslimfanaten. Elke verwijzing 
van de joods-christelijke oorsprong van Europa moest uit de EU-grondwet. Men 
schroomt zich om onze humanistische cultuur tot “Leitkultur” te declareren. Straks zal 
de EU nog de Europese 12-sterrenvlag verbranden, als een of andere imam een fatwa 
zal uitvaardigen tegen dit uitgesproken christelijk en mariaal symbool.  
 
 
Toenemende polarisatie 
 
Schrijnende kruiperigheid, onderdanigheid, gebrek aan weerbaarheid en zelfrespect. 
Bat Yeor noemde het “dhimmitude”, naar het tweederangsstatuut van ongelovigen in 
moslimlanden met Berufsverbote, wapenverbod, Jodensterren, gettoplicht en 
dhimmibelasting. Zo was het in het zogezegd idyllische Al Andalus; dat bedje wordt 
ook hier gespreid. 
 
De val van de Muur ontnam Links zijn sovjetreferentie van een “klassenloze 
maatschappij”; de onderdrukking van de vrije meningsuiting wordt nu gelegitimeerd 
door de strijd tegen racisme en xenofobie met de “multiculturele samenleving” als 
streefdoel. Links fungeert nog als “host” (Paard van Troje) voor de allochtone en 
vooral moslimgemeenschap maar Rechts ziet de multiculturele samenleving als een 
opstapje naar een totalitaire monocultuur en wordt daarom verketterd. 
Deze formidabele polarisatie en confrontatie bleken overduidelijk bij de recente 
verkiezingen. 
 
Ataturk dwong met het Verdrag van Lausanne van 1923 honderdduizenden christenen 
hun vaderland, voortaan Turkije te verlaten, in ruil voor moslims die hij uit 
Griekenland wilde terughalen: een internationaal gewaarborgde etnische of culturele 
zuivering! Infiltreren en veroveren tot je de meerderheid hebt en als je niet het hele 
land kunt onderwerpen, start dan een afscheidingsbeweging: Kosovo, Bosnië, Zuid-
Thailand, Kasjmir, de Filippijnen, Pakistan, Bangladesh.  
 
“Beschavingen botsen niet” is de naïeve illusie van een Mark Heirman. “A cultural 
attack by Islam against the West is under way, to which Europe is responding with 
fear and backtracking”, aldus ervaringsdeskundige Samir Khalil Samir 
(www.Asianews.it). Vraag het maar aan andere ervaringsdeskundigen, slachtoffers 
van “Überfremdung”, overrompeling en deculturatie, van Spanje tot Turkije, van de 
Filippijnen tot Perzië, van Kosovo tot Vlaanderen, mutatis mutandis. 
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