
DeMorgen.WOENSDAG 23/11/201618 DM.focus

Ik wist op 24 november 1991 heel goed dat het
Vlaams Blok veel stemmen zou halen”, zegt Wim
Van Rooy. “En dat maakte mij op dat moment
geweldig triest. Ik vond dat erg. Omdat ik toen
nog, zoals de meeste soixante-huitards, vastzat in
de clichés van het eenheidsdenken: dat die
Vlaams Blokkers fascisten waren, halve nazi’s.
Vandaag weet ik dat zij toen goed hebben aange-
voeld wat er leefde bij heel veel mensen. Net
zoals Donald Trump dat in de Verenigde Staten
goed heeft aangevoeld.”

Van Rooy is met voorsprong de scherpste en
felste islamcriticus van Vlaanderen. Ook met de
mainstream-pers leeft hij op voet van verbale
oorlog: zo werd uw dienaar ooit door hem
bedacht met het adjectief ‘kakkineus’, wat zoveel
betekent als: verwaand, bekakt, pretentieus.
Maar we beginnen het gesprek in grote eensge-
zindheid: lang leve het debat. 

“Ach, veel mensen zijn tegenwoordig te snel
gekwetst”, lacht hij. “We hebben tere zieltjes
gekweekt. Na alles wat over mij al is gezegd, zou
ik nu in een hoekje moeten zitten wenen. Ik heb
vrienden verloren door wat ik heb geschreven.
Maar kritiek maakt mij alleen maar sterker.”

Zijn laatste boek Waarover men niet spreekt is
één lange afrekening met de islam. “Ik heb jaren-
lang die religieuze ideologie bestudeerd”, zegt hij.
“Dat zouden u en uw collega-journalisten ook
eens moeten doen, want nu schrijven zij zonder
kennis van zaken. Als u de Koran leest, en de isla-
mitische overleveringen, en de shariahandboe-
ken, wordt alles duidelijk. Ik heb dat gedaan, tot
mijn ongenoegen.”

U bestudeert de islam tegen uw zin?
Wim Van Rooy: “Oh ja, u kunt zich dat niet voor-

“
stellen. Ik had mij eigenlijk voorgenomen om na
mijn pensioen volop wiskunde te gaan studeren.
De wereld van de wiskunde is prachtig en ver-
schaft mij veel genot. Maar dat is er dus nooit van
gekomen, door de islam.”

Vanwaar die zelfkwelling?
“Dat is mijn persoonlijkheid. Ik wil altijd alles
weten. Als iemand mij iets zegt, neem ik dat
nooit zomaar aan. Ik trek dat na, ik onderzoek
dat, ik ga lezen. Dat ben ik beginnen te doen eind
jaren negentig, de jaren na Zwarte Zondag. Mijn
zonen Sam en Max zaten in de middelbare
school en kwamen thuis met verhalen over de
Turken en Marokkanen in hun klas. Dat de juf
niets meer durfde te zeggen over bepaalde
onderwerpen, omdat ze anders werd afgedreigd.
Dat die jongens altijd de baas wilden spelen, en
de anderen voortdurend aan het pesten waren.
Enzovoort.”

Hoe reageerde u op die verhalen?
“Zoals de typische progressieve vader daarop
reageerde in die dagen: ik zei dat ik hen niet
geloofde, en dat ze begrip moesten hebben voor
die jongens, omdat die uit sociaal achtergestelde
milieus kwamen. Enfin, u kent dat riedeltje. 

“Maar voor iemand die een groot deel van zijn
leven in het onderwijs heeft gewerkt, was ik toen
een slechte pedagoog. Tegen je kinderen zeggen
dat je hen niet gelooft, is het domste wat je kunt
doen. Na een tijdje heb ik dan besloten om de
islam te gaan bestuderen.”

Wat hadden die wrijvingen in de klas met de
islam te maken?
“Alles. Als je de islam bestudeert, weet je
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waarom heel wat moslims niet goed meekun-
nen. Omdat zij vanuit hun religie leren dat ze
superieur zijn en in de realiteit merken dat zij
helemaal niet de besten zijn. Daar wordt een
mens schizofreen van. Ik ken heel wat psychia-
ters die bevestigen dat dat een probleem is in die
gemeenschap. 

“De islam kent geen ‘libido sciendi’, zoals
Spinoza dat noemt, geen drang om te weten.
Allah kan elke dag de wereld opnieuw scheppen,
dus in de islam heeft het geen zin om de natuur-
wetten te leren kennen. Dat staat volkomen
haaks op ons denkkader.”

Maar er zijn toch talloze moslims die uw 
stelling ontkrachten? De islam is een abstract
systeem, dat door ieder individu verschillend
beleefd kan worden.
“Veel mensen kunnen niet aanvaarden wat ik
zeg. Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is, omdat
wij een ander conceptueel kader hebben: joods-
christelijk, humanistisch, met respect voor de
liberale rechtsorde, enzovoort. Vanuit dat kader
kun je de islam niet begrijpen. Het is moeilijk om
die knop om te draaien, zoals dat ook voor de
Duitsers in de jaren dertig moeilijk was. Als u in
Duitsland had geleefd en uw buurman was een
nazi, dan zou u wellicht ook gedacht hebben: die
man is de kwaadste nog niet.”

U vergelijkt de islam echt met het nazisme?
“Absoluut. U ziet dat niet, maar de islam is het
nieuwe nazisme. De tijdgeest is perfect vergelijk-
baar. Ook toen waren er veel omstanders: men-
sen die niet zagen wat er aan de hand was en zich
niet hebben verzet. Vandaag durven vele mos-
lims zich niet te verzetten. En zo worden zij
omstanders.”

Maar de meeste moslims willen toch gewoon
een normaal leven?
“Natuurlijk. Als je met die mensen praat over
huisje-boompje-beestje is er geen probleem. Dan
zijn dat mensen zoals u en ik. Maar zodra het
over de islam gaat, zult u het verschil merken. 

“Kijk, dat de meeste moslims alleen maar wil-
len bidden en bepaalde rituelen in acht nemen,
kan mij geen moer schelen. Het probleem is dat
daar een systeem achter zit. Sinds de jaren zeven-
tig zie je dat onder meer de Moslim broeders hier
grote sier komen maken. In Egypte werden ze
opgehangen, hier worden ze bij wijze van spre-
ken gesubsidieerd. Dat vinden zij interessant.
Daarom komen zij hier preken.”

Hadden we de islam niet vroeger moeten
omarmen? Dan hadden Moslimbroeders en
Saudi’s hier hun fundamentalisme niet 
kunnen verspreiden.
“Als u vindt dat wij de islam hadden moeten
omarmen, miskent u de ware aard van de islam.
Zoals men de ware aard van het nazisme mis-
kende. U denk dat we de islam hadden kunnen
integreren, maar de islam is niet integreerbaar.
En dat begrijpen de meeste mensen nog niet.
Winston Churchill begreep dat wel. Weet u wat
hij schreef toen Hitler Mein Kampf publiceerde?
Dat het de nieuwe Koran was. Of neem wat de
Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss schreef.
Dat durf ik bijna niet te herhalen.”

U bent nu toch bezig.
“Lévi-Strauss noemde de islam een gehandicapte
religie. Omdat de islam geen andere religie
erkent, omdat de islam de gulden regel niet kent.
De boodschap van het christendom is inclusie,
die van de islam is exclusie. Maar men is te lam
om het te lezen. De politieke en journalistieke eli-
tes willen het niet zien. 

“Het is ook moeilijk om al die vormen van
jihad te zien. De demografische jihad, de cultu-
rele jihad, de hoofddoekjes jihad, de juridische
jihad – denk aan het proces tegen die juf van De
Blokkendoos. Ze putten ons uit. Zo staat het ook
in hun bronnen: ‘Put hen uit.’”

Uw beeld van de islam is echt pikzwart.
“Als u mij niet gelooft, lees dan een van de talloze
intellectuelen uit Pakistan of uit het Midden-
Oosten die daar voor hun leven vrezen en naar
Europa komen. Ook zij hebben boeken geschre-
ven over de islam. Ik vraag mij af waarom onze
elites het nog altijd beter willen weten dan die
mensen, die toch ervarings deskundigen zijn.”
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ongeren hebben nooit anders geweten dan
dat er een Vlaams Blok of Belang bestaat,
begeleid door een cordon sanitaire. De 
twintigers van vandaag hebben de door-
braak en de verkiezings overwinningen van
het Blok niet bewust meegemaakt. Dat geldt
ook voor mezelf. Het fenomeen ‘Vlaams

Blok’ trad pas in onze leefwereld in onze tiener-
jaren en op de secundaire school, bij vak -
 overschrijdende lessen politiek of wanneer 
een leerkracht zich in een onbewaakt moment
haar of zijn persoonlijke mening liet ontvallen.
Op dat moment stond het Vlaams Blok al in zijn
zenit en lagen de meeste zwarte zondagen al 
achter de rug. 

In de klaslokalen en op de speelplaats waren
slechts twee opstellingen mogelijk over het
Vlaams Blok. Ofwel was je tegen, ofwel zweeg je.
Ook een doorsnee tiener moest niet veel politiek
in de vingers hebben om het taboe op het Vlaams
Blok heel helder aan te voelen. Hoewel in die 
periode een kwart van de bevolking op het Blok
stemde, werd dat duidelijk niet aanvaard. Wat in
onze tienerjaren gold als het establishment van
onze bescheiden leefwereld – leerkrachten, 
directies, sport trainers – steunde haast een -
stemmig de strijd voor wat men ‘verdraagzaam-
heid’ ging noemen. Enkel rebellerende pubers
gingen er tegenin en spraken hun sympathie voor
het Blok uit.

Zelf was ik geen rebel maar wel een puber. De
puisten op mijn gezicht lieten maar weinig 
aandacht vrij om aan de politiek te besteden. Toch
heb ik opvallend veel herinneringen aan het eerste
verkiezings debat met enkele lokale politici op
school. Het Vlaams Blok was er omni present. Dat
had veel met de stijl te maken: geen beter slaap-
middel voor zestienjarigen dan wollige statements
in het wetstratees. Maar de Blokker, die sprak 
duidelijke taal in verstaanbare woorden en hij was
de enige die het publiek wakker hield. Iedereen
wist dat hij verwerpelijke ideeën had, maar hij
zorgde voor het entertainment. Niemand had
interesse in de inhoud van de andere partijen: die
kregen pas applaus wanneer ze het Blok aan -
vielen. 

Het aura van onhebbelijkheid maakte het
Vlaams Blok voor sommigen bijzonder aantrek-
kelijk. Wat dat betreft was het verschil met andere
generaties wellicht niet zo groot. De gemengde
sfeer van minachting en bevreesde afschuw werd
gefixeerd op de persoon van Filip Dewinter, die
in de ogen van de gevestigde machten de vlees-
wording van het kwaad was. Alleen al om die
reden werd hij een held voor al wie zich van het
establishment afkeerde. 

De vicieuze cirkel van politieke incorrectheid,
veroordelingen door de gevestigde orde en toe-
nemende populariteit werd pas doorbroken toen
een andere kracht opstond die het bestel openlijk
uitdaagde.

Een les die hieruit te trekken valt, is deze: neem
de stem van het volk serieus. Wanneer een belang-
rijk deel van het kies publiek ontstellende ideolo-
gieën of woeste politici naar voren schuift, gebeurt
dat niet zo maar. Het volstaat niet om honderd -
duizenden kiezers in een hoek te zetten als half-
bakken marginalen en hun opinie in de wind te
slaan. Een succesvolle democratie luistert naar
de signalen van het volk en gaat op zoek naar de
oorzaken van vervreemding. 

In plaats van doof te blijven voor de bekom-
mernissen die uit zo’n signaal van de kiezer klin-
ken, komt er best een alternatief en acceptabel
antwoord op. Die aanpak ligt aan de basis van een
andere partij die de jeugd wél zelf zag klimmen:
de N-VA.
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Moslims in ons land zijn er toch niet op uit 
om wie dan ook uit te putten? Willen pakweg
Nahima Lanjri van CD&V en Meyrem Almaci
van Groen dat?
“U miskijkt zich daarop. Ook Etienne
Vermeersch, die mij als eerste lezer inschakelt
als hij iets over de islam heeft geschreven, rekent
op de hervormingsgezinden. Maar die zijn in de
minderheid. De vraag die ik mij stel, is deze: wat
zullen al die gewone moslims doen als het hier
echt heet wordt? Welke kant zullen ze dan kie-
zen? Natuurlijk zitten daar goede mensen bij, ik
zal zeker niet zeggen dat alle moslims slecht zijn.
Maar ik vraag mij af waarom wij niet beter het
voorzorgs principe toepassen.”

Hoe bedoelt u?
“Wat deden de Amerikanen na de aanval van de
Japanners op Pearl Harbor in 1941? Ze sloten
onmiddellijk alle Japanners op. Waarom deden
ze dat? Niet omdat alle Japanners slecht waren,
integendeel: dat waren harde werkers, zoals
Aziaten dat meestal zijn. Nee, zij deden dat uit
voorzorg.”

Zegt u nu dat we alle moslims moeten 
opsluiten?
“Nee, dat gaat niet. Maar het is een goede vraag,
en ik zal ze beantwoorden: wij zijn met handen
en voeten gebonden aan alle mogelijke interna-
tionale wetten en verdragen. De mensenrechten
worden nu gebruikt tégen de mensen. Wij kun-
nen niet meer doen wat de Amerikanen toen
deden, en daar dreigen we zelf het slachtoffer
van te worden.”

Maar u zou dat wel graag doen, dus: de 
moslims opsluiten?
“Nee, daarvoor zijn we al te ver gevorderd in ons
humanisme. Wij zijn hyperhumanisten gewor-
den, en dat zal ons de das omdoen. Wij zitten in
een catch 22: iets doen kan niet, vanwege de
mensenrechten: maar niets doen is op termijn
even dramatisch.”

Wat wilt u dan dat we wél doen?
“Ik geef enorm veel lezingen, en die vraag krijg ik
elke keer. Ik antwoord dan: welke job of functie je
ook hebt, je moet je hakken in het zand zetten en
zeggen: gedaan, tot hier en niet verder. 

“Dat betekent dat we niet langer aanvaarden
dat iemand een vrouw geen hand geeft. Dat we
niet aanvaarden dat een man bij de dokter het
woord voert voor zijn vrouw. Dat we geen aparte
zwem uurtjes meer organiseren voor moslima’s.
Enzovoort. Apart zijn al die dingen niet belang-
rijk, maar u kent de vergelijking met de worst: als
je daar elke keer een stukje van snijdt, hou je op
den duur geen worst meer over.”

U bent bij de loge, en van vrijmetselaars is
bekend dat ze zich altijd vurig tegen het
Vlaams Blok hebben verzet. Wat vinden uw
broeders van uw discours?
“In de vrijmetselarij heerst een grote malaise, en
die heeft alleen daarmee te maken: met het debat

over de islam. Het is moeilijk in te schatten, maar
ik denk dat een derde van de vrijmetselaars zich
tegen mij verzet, een derde onverschillig is en
een derde het met mij eens is. Als gevolg van die
discussie heeft men mij gevraagd om mijn stand-
punten eens duidelijk uit te leggen en dat heb ik
gedaan. De conclusie van mijn broeders was
toen: wat Van Rooy vertelt, is koosjer, hij verzint
niet zomaar wat, hij heeft dat goed bestudeerd.”

Dan hebt u meer geluk dan wijlen uw broeder
en liberaal politicus Ward Beysen. Toen hij 
in het openbaar Filip Dewinter steunde in 
zijn verzet tegen het migrantenstemrecht,
wilde men hem uit de loge zetten. Volgens
sommigen heeft dat meegespeeld bij zijn
beslissing om zelfmoord te plegen.
“Ik kende hem niet zo goed, maar volgens mij
was dat voor hem een van de belangrijkste rede-
nen, ja. De hetze tegen Vlaams Belang en ver-
wante partijen heeft veel slachtoffers gemaakt. 

“Mijn eigen zoon Sam, bijvoorbeeld. U weet
dat hij voor Geert Wilders heeft gewerkt. Toen hij
een job zocht als ingenieur, kon hij nergens
terecht. Uiteindelijk werd hij bij Infrabel in
dienst genomen, dankzij een consultancy-
bedrijf. Weet u hoe lang hij daar heeft gewerkt?
Een week. Weet u waarom? Omdat de vakbond
te weten was gekomen dat hij voor Wilders had
gewerkt en zijn ontslag vroeg.”

Nu werkt hij voor Vlaams Belang, als woord-
voerder van Filip Dewinter.
“Hij is in de eerste plaats medewerker van de stu-
diedienst. Ik heb er lang met hem over gepraat.
Ook bij hem moet er brood op de plank komen.
Finaal heb ik hem mijn zegen gegeven. Mijn
zoon is een door en door rechtvaardige en eer-
lijke kerel. En ik zie dat zijn invloed in de partij
toeneemt.”

Sinds wanneer stemt u voor Vlaams Belang?
“Ik heb nog nooit voor die partij gestemd. Dat is
iets irrationeels, misschien is dat nog de soixante-
huitard in mij, die dat niet over zijn hart kan krij-
gen. Als mijn zoon ooit op een lijst staat, zal ik
uiteraard wel voor hem stemmen.”

Wat vindt hij van het uitstapje van
Dewinter naar Gouden Dageraad?
Dat zijn wel halve nazi’s, zoals dat
vroeger ook over het Vlaams Blok
werd gezegd.

“Ik kan niet namens hem spreken, maar wie Sam
volgt, weet dat hij een gloeiende hekel heeft aan
antisemitisme, racisme en totalitarisme. 

“Persoonlijk vind ik dat je met Gouden
Dageraad niet kunt spreken. Die partij heeft een
programma dat inderdaad semi nazistisch is. En
dat is voor mij uit den boze. Al meen ik ondertus-
sen begrepen te hebben dat Dewinter in Grieken -
land evengoed met de communisten heeft
gepraat. Dat zou te zijner verdediging kunnen
worden aangehaald.”

Hoezo?
“Als hij ook met extreemlinks heeft gepraat, zet
dat zijn bezoek aan extreemrechts in een ander
daglicht. Ik ga ook overal spreken waar men mij
uitnodigt. Ik ga bij wijze van spreken bij de duivel
te biechten, als het moet. En wat Dewinter
betreft: ik vermoed dat het bij hem iets psycholo-
gisch is, hij kan dat niet laten, het is sterker dan
hemzelf. 

“Maar nogmaals: het neonazisme is onaan-
vaardbaar. Iemand die zegt dat die treinen naar
Auschwitz een goede zaak waren, past niet in
onze liberale rechtsorde. Sam en ik zijn vrienden
van Israël, dat weet iedereen.”

Ik ken mensen die dat vandaag ook zeggen
over de moslims: dat we die beter ook in 
treinen zouden afvoeren naar concentratie -
kampen.
“Ach, de volksmens is de volksmens. Wij zouden
zoiets natuurlijk nooit zeggen, zelfs niet als we
het zouden denken. Dat is de sluwheid van de
intellectueel. Maar heel veel volksmensen zijn
moegetergd. En op den duur spreken ze een taal
die wij niet willen gebruiken. Die extreme taal is
hun enige verweer.”

U vindt dat soort zwaar racistisch praat 
relatief?
“Dat soort woorden zijn peanuts, het zijn maar
woorden, dat stelt niets voor. Die mensen zijn
gewoon bang. Maar de andere kant, die is niet
bang, hoor: die jongens laten zich desnoods de
lucht in vliegen, zoals we ondertussen weten.”
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