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BEKERING TOT DE ISLAM IS HOT: Anke Van dermeersch

“Vrouwenemancipatie en                
multiculturaliteit matchen niet”
“Steeds meer Vlamingen bekeren zich tot de islam, vrouwen in het bijzonder” zegt Nordine Taouil, imam en bege-

leider van nieuwe moslims voor het islamitisch centrum in Brussel in ‘Het Nieuwsblad’ en ‘Gazet van Antwerpen’. 
Ook in Antwerpen werd begin dit jaar ‘Sisters 4 new Moslims’ opgericht, een vereniging die zich ontfermt over 
bekeerde Vlaamse vrouwen. Op minder dan een maand bestond de organisatie uit ruim 700 leden. Magda Michiel-
sens, professor in de vrouwenstudies claimt dat de toenemende islamisering de grootste bedreiging is voor onze 
vrouwenrechten. Maar vrouwenorganisaties zouden hier niet mogen tegeningrijpen, omdat ze multicultureel moet-
en zijn om geen subsidies te verliezen. “We moeten nu ingrijpen, voordat het te laat is” zegt Anke Van Dermeersch, 
fractieleidster van Vlaams Belang. DOOR AN DE SMET, FOTO DEFENDINGCHRIST.ORG
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Veel 
jonge vrouwen 
zien het fem-
inisme als te 
vanzelfsprek-
end

Ake Van dermeersch (41) 
voormalig Miss België, 

huidig fractieleidster van Vlaams 
Belang en voorzitster van doch-
terorganisatie VTI (Vrouwen Te-
gen Islamisering), ligt al langer 
wakker van de invloed van geïm-
migreerde moslims op Vlaamse 
vrouwen. In 2012 schreef ze er zelf 
een boek ‘Hoer noch slavin’ over. 
Daarin vergeleek Anke moslim-
vrouwen met slavinnen die niet 
op de hoogte waren van hun ei-
gen slavernij. Het feit dat steeds 

meer Vlaamse vrouwen zich van-
daag vrijwillig tot de islam laten 
bekeren, jaagt haar dan ook schrik 
aan. 
“De islam berust op een van 
de meest vrouwonvriendelijke        
ideologieën, Vlaamse vrouwen 
die zich laten bekeren 
uit liefde weten niet 
waaraan ze beginnen”.
Steeds meer Vlaamse 
vrouwen bekeren zich 
tot de islam...
VAN DERMEERSCH: Dat 
klopt, meestal is dat 
uit liefde. Door de sti-
jgende islamisering in 
Vlaanderen is de kans 
dat een jong meisje 
een moslimman ont-
moet en er verliefd op wordt dan 
ook steeds groter. Vele Vlaamse 
meisjes en zelfs ook volwassen 
vrouwen laten zich dan ook veel te 
vaak inpakken door islamitische 
charmeurs, die heel sluw en mis-
leidend de rol van romantische 
minnaar kunnen spelen. Tot de 
buit binnen is, in de vorm van een 
huwelijk of een verblijfsvergun-
ning. 
Daarna gooien zij hun charmante, 
romantische masker af en tonen 
ze hun ware gelaat: dat van de 
tirannieke islamitische macho, 
die absolute onderwerping eist 
en die desnoods met geweld af-
dwingt. Wij Vlaamse vrouwen 
kunnen ons niet voorstellen dat 
de propaganda van imams en is-
lamitische websteks of publicaties 
veel westerse meisjes en vrouwen 
kan verleiden, maar toch gebeurt 
het helaas steeds vaker. Doordat 
er bij moslims de doodstraf sta-
at op afvalligheid, zullen zij altijd 
de Vlaamse meisjes proberen te 
bekeren in plaats van andersom. 

Een gemengd gezin bestaat dan 
ook meestal uit een moslimman 
en een niet-moslimmeisje. 
Daarnaast zijn er ook nog de                               
loverboy-fenomenen waarbij   
moslimmannen vrouwen ver-
leiden om papieren te verkrij-

gen of hen in de 
prostitutie te du-
wen. Zo zijn er 
al enkele zware 
menselijke dra-
ma’s gebeurd, dat 
kan ik je verze-
keren.
 Natuurlijk zijn 
er af en toe ook 
wel eens geslaag-
de gemengde hu-
welijken, maar 

het cultuurverschil is zo groot dat 
de kans daarop erg klein is. Daa-
rbovenop collaboreert een groot 
deel van de media en de opinie-
makers met de islam, waardoor 
hun invloed natuurlijk ook veel 
groter is. Want als een imam sta-
at te orakelen dat de islam ‘vrede-
lievend en verdraagzaam’ is, zullen 
maar weinig mensen dat geloven. 
Maar als diezelfde onzin echter 
van de VRT, De Standaard of De 
Morgen komt, zullen al heel  wat 
meer mensen dat als zoete koek 
gaan slikken.
Uit tegenreactie heeft u een doch-
terorganisatie VTI (Vrouwen Tegen 
Islamisering) opgericht, met welke 
doel deed u dat?
VAN DERMEERSCH: Wij werken 
vooral aan bewustmaking en het 
verspreiden van juiste en onver-
bloemde informatie over de islam. 
Zo moeten wij niets overdrijven of 
verzinnen, want de rauwe realiteit 
is al verschrikkelijk genoeg. Het 
is dan ook onze bedoeling zoveel 
mogelijk mensen wakker te schud-

“Eenmaal de buit 
binnen, gooien 
zij hun charman-
te, romantische 
masker af. Dan 
tonen ze hun ware 
gelaat.”



                4  25 AUGUSTUS 2014                     

      
     K

        CULTUUR

den voordat het te laat is. Want 
iedereen zou zich bewust moeten 
zijn van de gevaarlijke totalitaire, 
terroristische en zelfs genocidaire 
aard van de islam. Vooral 
vrouwen, want zij hebben 
nog meer redenen dan 
mannen om die groeiende 
aanwezigheid van de islam 
te vrezen.
Wat is de grootste uitdag-
ing voor VTI vandaag?
VAN DERMEERSCH: Dat is 
ongetwijfeld de bestrij-
ding van de islam als reli-
gieus-politieke ideologie. 
Een ideologie die even 
gevaarlijk en onmenseli-
jk is als alle andere totali-
taire systemen die zoveel 
mensenlevens hebben 
verwoest: het nationaal-
socialisme en het commu-
nisme. 
In de islamitische landen 
zelf haalt die strijd waar-
schijnlijk maar weinig uit, maar 
toch moeten we om principiële re-
denen de grove schendingen van 
de mensenrechten uit de sharia 
blijven aanklagen. Want denk aan 
alles wat die sharia allemaal goed-
keurt:  genitale verminking, kind-
huwelijken, die slechts een gele-
galiseerde vorm van pedofilie zijn, 
eremoorden, totale onderwerping 
van vrouwen aan hun mannen, 
de doodstraf voor afvalligheid, de 
verheerlijking van terrorisme en 
heilige oorlog enz. 
Maar we mogen ons inderdaad 
ook niet te veel illusies maken, 
want in de meeste islamitische 
landen is dat allemaal vechten te-
gen de bierkaai. 
In ons eigen land – en in alle west-
erse landen – liggen de kaarten 

natuurlijk anders. Daar mogen, 
moeten en kunnen we eisen stel-
len aan immigranten. Daar mogen 
we bovenstaande praktijken ver-

bieden en streng 
bestraffen, en 
daar mogen we 
eisen dat immi-
granten Neder-
lands leren en 
onze maatsch-
appelijke en cul-
turele waarden 
o v e r n e m e n . 
Wie dat weigert, 
moet maar terug 
naar zijn thuis-
land gaan. Want 
iedereen heeft 
het recht om 
zijn eigen taal te 
spreken en zijn 
eigen cultuur 
te behouden in 
zijn eigen land. 
Talen en cul-

turen kan je niet zomaar meene-
men en overplanten naar andere 
landen, want dan spreken we over 
kolonialisme. En daarin zijn we 
consequent met de houding die 
we ook altijd tegen de Franstaligen 
hebben aangenomen: Frans is 
een mooie taal en in Wallonië of 
Frankrijk mag alles in het Frans, 
maar wie zich in Vlaanderen ves-
tigt, moet Nederlands leren.
In Vlaanderen wonen er zo’n 24 500 
moslims, waaronder heel wat vrou-
welijke moslims die volgens u aan 
heel wat folterpraktijken deelne-
men. Hoe kunnen die vrouwen dan 
geholpen worden?
VAN DERMEERSCH: Wij geloven niet 
echt in een opstand van de vrou-
wen tegen hun religie. Want vele 
vrouwen willen dat misschien 

wel, maar vaak hebben zij niet de 
macht of de middelen. Bovendi-
en hebben heel wat vrouwen die 
onderdrukkende regels ondertus-
sen al geïnternaliseerd. En zoals 
een goudvis de bokaal niet ziet 
waarin hij rondzwemt, merken 
moslimvrouwen ook niet dat zij 
in een toestand van semi-slavernij 
leven. Zij vinden die situatie nor-
maal, omdat ze niet beter weten, 
waardoor zij het systeem dat hen 
onderdrukt en vernedert zelfs nog 
gaan verdedigen. Religie staat heel 
hoog aangeschreven bij moslims, 
waardoor heel wat moslimvrou-
wen ook diep gelovig zijn en de 
principes, die hun mannelijke is-
lamitische meesters erin hebben 
gehamerd, via op hersenspoeling 
gebaseerde methodes en indoctri-
natie, hebben overgenomen. 
Zo geloven vele moslimvrouw-
en dat hun slavernij de wil is van 
God, waardoor zij geen uitwen-
dige ketens meer dragen, maar 
zij ketens in hun ziel hebben, wat 
natuurlijk veel erger is, want die 
kunnen niet worden doorgezaagd. 
U vertelt dat moslimvrouwen on-
derdrukt worden door hun meedo-
genloze echtgenoten en dat steeds 
meer Vlaamse vrouwen verleid 
worden om met hen te trouwen 
en zich te bekeren.  Bedoelt u dan 
dat wij Vlaamse vrouwen moeten 
vrezen voor islammannen?
VAN DERMEERSCH: Ja, dat geloof ik 
wel. Veel personen beseffen dat 
niet, maar de islam is niet enkel 
een religie, maar ook een ide-
ologie. Waardoor hun politiek 
systeem geen scheiding maakt 
tussen religie en staat, maar zij 
leven in een theocratie, waarbij 
alles gebaseerd wordt op teksten 
van hun god, Allah. In de Koran 
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en alle teksten van de islam, staat 
dan ook een heel rechtssysteem 
van hoe de samenleving bestu-
urd moet worden, samen met 
een rechtssysteem dat vertelt wat 
strafbaar is en hoe die straf moet 
worden uitgevoerd, de sharia. 
En die sharia  is een regelrechte 
aanslag op vrouwen en mensen-
rechten, omdat daar heel wreed-
aardige straffen in staan zoals 
steniging, handen af-
hakken, erewraak, ont-
hoofding enz.. 
Islamitische staten die 
de sharia volgen, heb-
ben dan ook nooit het 
algemene mensenver-
drag goedgekeurd, 
maar maakten een al-
ternatief met slechts 
een regel: als het niet 
compatibel is met de 
sharia en alles wat 
Allah via de profeet 
Mohammed heeft gezegd, is het 
ongeldig. Hier in Vlaanderen is de 
sharia niet zo bekend, maar dank-
zij de massa-immigratie zijn die 
opvattingen wel samen met de is-
lam mee naar Vlaanderen geëmi- 

-greerd, want vroeger kenden wij 
zo’n zaken hier niet. En dat is al-
leen nog maar het begin, want als 
we niet oppassen, zal er ons nog 
heel wat meer te wachten staan.  
Daarom is het ook zo belangrijk 
om onze bevolking te informeren  
en de islam concreter te maken, 
waardoor steeds meer Vlamingen 
die bedreiging ook zullen gaan 
inzien. Ik hoop alleen maar dat 

het dan al niet te 
laat zal zijn. 
Want moslims ver-
werpen in hun ei-
gen thuisland dan 
wel de democratie, 
maar hier in Vlaan-
deren gebruiken 
ze ons democra-
tisch systeem om 
een meerderheid 
te vormen. En met 
hun continue stij-
gende demografie 

zullen zij binnenkort het getal van 
de meerderheid ook écht kunnen 
gaan gebruiken tegen de minder-
heid, waardoor wij uiteindelijk de 
minderheid zullen worden in ons 
eigen land als we niet oppassen. 

En daarom moeten we nu optre-
den, voordat het te laat is.
U zegt vaak dat het ‘te laat’ zal zijn, 
welke indicatoren geven 
aan dat er nu al een gevaar dreigt 
voor Vlaamse vrouwen?
VANDERMEERSCH: “Wel, de politie 
heeft vorig jaar in Antwerpen 122 
verkrachtingen vastgesteld, waar-
van een groot deel van de daders 
moslims waren. Ik zeg zeker niet 
dat er geen Vlamingen bij war-
en, want dat was wel degelijk het 
geval. Maar ik merk wel dat onze 
samenleving alleen maar verhard 
en verruwd, net zoals dat in Ara-
bische landen het geval is. 
Dat komt omdat er in moslim-
culturen een verkeerd normbesef                     
aan jongeren wordt meegegeven. 
Vooral de jongens worden er met 
de verkeerde moralen opgevoed.  
Zo mogen zij doen wat ze wil-
len, terwijl meisjes er worden in-
gekapseld, beschermd, in hoofd-
doeken gedraaid, en binnen 
worden gehouden, afgezonderd 
van de jongens. Families die hun 
dochters niet beschermen, krij-
gen dan een slecht imago en hun 
dochters worden aanzien als hoer 
en prooi, waarmee de mannen 
mogen doen wat ze maar willen. 
De schande van de familie zeg 
maar. Maar als jongens met dat 
concept worden opgevoed, loopt 
er volgens hen een hele stad vol 
Vlaamse hoeren en mogen ze er-
mee doen wat ze willen. Want wij 
Vlaamse vrouwen zijn het niet ge-
woon om onze meisjes helemaal 
te bedekken, en wij gaan al eens 
kortgerokt naar buiten, zeker in 
de zomer. Maar dat maakt van ons 
nog geen hoeren of lokaas. 
En dat is een van de redenen 
waarom het aantal verkrachtin-

“Moslimvrouw-
en zijn verblind. 
Ze vechten voor 
meesters die hen 
onderdrukken en 
tegen de mensen 
die hen willen 
bevrijden.” 
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gen in Vlaanderen en alle andere 
misdrijven t.o.v. vrouwen steeds 
meer stijgt. Dus ja, je moet wel 
schrik hebben. En ik besef dat ik 
een vooringenomen mening heb, 
omdat ik nu eenmaal Anke van 
het Vlaams Belang blijf, maar er 
zijn ook documen-
taires over gemaakt, 
niet door onze partij, 
die aantonen dat er in 
Antwerpen en Brus-
sel wijken zijn waar 
je als vrouw niet meer 
gewoon in zomerse 
kledij kan rondlopen 
en waar je echt moet 
oppassen. De fysieke 
veiligheid komt in het 
gedrang van vrouwen.
U vertelt dat vrouwen steeds vaker 
moeten oppassen wanneer ze in 
bepaalde wijken over straat lopen, 
hoe moeten ze dat dan doen? Hoe 
moeten ze zich gaan beschermen? 
VAN DERMEERSCH: Wel, dat is een 
verkeerde reflex. 
Ik bedoel daarmee natuurlijk niet 
dat wij Vlaamse vrouwen dan ook 
maar allemaal hoofddoeken moet-
en dragen, nee, want dat gebeurt 
inderdaad ook. In het atheneum 
van Antwerpen zei de directrice 
“hoofddoeken worden verboden 
in mijn school” want de druk dat 
de meisjes die een hoofddoek 
droegen de goede waren en de an-
dere hoeren, was te groot. De mos-
lims drongen de Vlaamse meisjes 
ook steeds meer op dat zij zich ook 
beter zouden bedekken, omdat ze 
anders niet meer veilig waren en 
geen respect van mannen zouden 
krijgen. Maar dat is toch niet nor-
maal in onze samenleving!? 
De juiste reactie is om die mannen 
op hun verantwoordelijkheden te 

wijzen en aan moslims te vertel-
len dat wij Vlamingen hier geen 
hoofddoeken dragen. Wij vrouw-
en moeten ons niet beschermen, 
maar ons recht opeisen. Daarom 
laat ik dat ook zien met acties zoals 
op Internationale Vrouwendag 

toen we Brabo een 
boerka omdeden. 
Zo probeerden we 
vrouwen te waar-
schuwen voor de 
gevaren die ze 
lopen en waar ze 
vaak geen besef 
van hebben. Maar 
te vaak heerst er 
te veel schrik voor 
de eigen schaduw. 

Onder het mom niet racistisch te 
willen overkomen, worden zaken 
verdoezeld en onbesproken ge-
maakt. Dat is wat wij als partij dan 
wel doen. Wij zijn daarvoor ook 
in een cordon sanitair gezet, het 
zij zo, maar dat wil daarom niet 
zeggen dat wij zwijgen en toeki-
jken. Bepaalde zaken moeten nu 
eenmaal besproken en bestreden 
worden.

“Wat een 
flauwekul”

Samira Azabar (29) studeerde 
sociologie en is educatief 

medewerkster bij Motief, een 
vzw die vorming geeft rond 

godsdienst of levensbeschou-
wing en de samenleving. Azabar 
is ook lid van BOEH! (Baas Over 
Eigen Hoofd), het actieplatform 
tegen het Antwerpse hoofddoek-

enverbod.

AZABAR: Anke Van Dermeersch 
is wellicht zelf nog nooit naar een 
Arabisch land gegaan, dus om dan 
zo’n uitspraken te doen, vind ik 
dat toch wat kort door de bocht. 
Ook haar idee van gedwongen 
assimilatie raakt kant noch wal. 
Studies geven net aan dat er steeds 
meer Vlaamse bekeerlingen zijn, 
net omdat ze de islam zo bevri-
jdend en emanciperend vinden. 
Zo vinden veel bekeerlingen dat 
ze als moslimvrouw net veel meer 
respect krijgen als vrouw. 
Het klopt dat er letterlijk in de Ko-
ran staat dat een man zijn vrouw 
mag slaan als ze ongehoorzaam 
is geweest, maar alles hangt af 
van hoe je de Koran interpreteert. 
Want ‘slaan’ varieert van een klein 
tikje, tot echt doodslaan. En er zijn 
inderdaad moslimmannen die die 
kleine vers uit de Koran misbruik-
en om van hun vrouw een levende 
boksbal te maken, maar lang niet 
alle moslimmannen zijn zo. Ieder-
een haalt uit de Koran wat hij of 
zij zelf wilt. Aan onze religie zelf 
is er niets mis, teksten uit de Ko-
ran worden alleen al eens verkeerd 
geïnterpreteerd.Voor vele mod-
erne moslimvrouwen, waaronder 
mezelf, is de Koran dan ook vooral 
een leidraad die we toepassen in 
deze moderne maatschappij. 
Ik heb mezelf nog nooit onder-
drukt gevoeld door mijn religie, 
vader of broers, integendeel, zij 
waren altijd de eerste om mij te 
steunen in mijn strijd naar vrou-
wenrechten. Ik voel me wel onder-
drukt door onze samenleving, die 
van de daken schreeuwt dat vrou-
wen vrijheid moeten krijgen, maar 
vrouwen wel niet de keuze laten 
om al dan niet een hoofddoek te 
dragen. 

“Iemand die emi-
greert, moet zijn 
wortels kunnen 
doorsnijden. Zij 
passen zich aan 
aan ons en niet 
andersom.”


