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Geert Wilders.
“Het is een goed bericht niet alleen voor onze partij, maar ook voor heel
Nederland”, was het commentaar van Geert Wilders, leider van de Partij
voor de Vrijheid ( PVV ), toen hij wist dat hij 4 zetels had veroverd in het
Europese parlement. En ook gezien het feit dat de partij van de Christen
Democraten ( CDA ) 2 zetels had verloren en de grote nederlaag van de
Socialistische partij ( PvdA ), die van 7 naar 3 zetels was gezakt.
“ Het is een goed bericht voor
diegene die hard en eerlijk werk
verricht”, vervolgt Wilders, “zodat
zijn kinderen waardig kunnen
leven in een Nederland dat echt
van de Nederlanders is. Maar het
is ook een goed bericht voor de
Europeanen die van Europa
houden en die Eurabië haten.
Onze vasthoudendheid is niet
alleen in den Haag bekend maar
ook in Brussel, waar we voor de eerste keer kandidaat zijn voor de
Europese verkiezingen en in één klap 4 zetels hebben gewonnen. We zijn
de tweede partij geworden in Nederland, groter dan die van de socialisten
en ook groter dan die van de liberalen.Vandaag is het onze dag en van
diegenen die mij hebben gesteund, vooral de vrijwilligers die
onvermoeibaar en gratis hebben gewerkt om de noodzakelijke fondsen te
vergaren, want onze partij is de enige die geen subsidie van de regering
ontvangt. Nederland moet ontwaken uit een nachtmerrie die te lang duurt;
krankzinnige belastingen, criminaliteit, een ontoereikende
gezondheidszorg, illegale immigratie, islamitische terreur en groeiende
armoede. Dit is pas onze eerste verovering: de mooiste moet nog komen.
Ik beloof het aan mijn kiezers; de motor is gestart, hij is warm, en hij
draait op volle toeren”.
Hij straalt, Geert Wilders, en al sprekend windt hij zich op; hij schiet pijlen
af op de coalitie en op links. “Alle twee zouden ze hun hielen moeten
lichten en er vandoor gaan”, zegt hij en vervolgens vraagt hij een applaus
voor Barry Madlener, vertegenwoordiger van de partij in Brussel, 40 jaar,
die zijn carrière begon naast Pim Fortuyn, die barbaars werd vermoord in
een hinderlaag op 6 mei 2002. Echter een maand geleden had hij mij
verteld dat hij was gedagvaard door justitie voor zijn strijd tegen de
radicale islam, beschuldigd van discriminatie en het “zaaien van haat en
tweedracht”. Het proces zal binnen enkele maanden worden gevoerd.

Volgens het openbaar ministerie zou Wilders de regels van de rechten van
de mens hebben geschonden, zoals vastgelegd in internationale Europese
verdragen. Terwijl hij me dit vertelde voegde hij er aan toe dat hij zich
diep gekwetst en gedesillusioneerd voelde door die onjuiste beschuldiging:
“een politiek proces tegen mij die slechts verwoordt wat miljoenen
Nederlanders denken”.
Hoe dan ook nu kan hij victorie kraaien. In afwachting van het proces. En,
zoals hij gisteravond zei tijdens een televisie interview, “ we gaan nu in
alle rust van een biertje genieten…..Maar morgen beginnen we weer met
onze strijd voor vrijheid en gerechtigheid”.
Intussen heeft zijn rechterhand, Barry Madlener aan de omstaanders het
programma ontvouwd dat ze gaan presenteren in het Europese parlement.
“ Allereerst willen wij dat het quotum wordt verminderd dat we tot op
heden gedwongen zijn om te betalen; we zouden zelfs een teruggave
moeten vragen van een goede 4.2 miljard.
Het is absurd dat het ‘kleine’Nederland een contributie moet afdragen die
tweemaal hoger is dan die van Duitsland en zesmaal hoger dan die van
Frankrijk! Met het excuus dat Europa bepaalde investeringen nodig heeft
om zich te versterken…Er liggen in ons land al dertig jaar projecten stil die
nog steeds niet zijn uitgevoerd omdat we niet voldoende geld hebben om
ze te realiseren. Maar we zouden wel ons geld moeten investeren om in
Portugal wegen aan te leggen”
Kortom de Partij voor de Vrijheid zal na zijn entree in het Europese
parlement spoedig van zich laten horen…. Maar dat is nog niet alles.
“ Natuurlijk zullen we ervoor strijden dat Turkije geen voet aan de grond
krijgt in de Europese Unie. De islamitische landen moeten er buiten blijven.
We moeten niet vergeten dat Turkije als grootste natie en met het
grootste aantal inwoners bij deelname onmiddellijk een oppermachtige
positie zou verwerven. Onze derde prioriteit zal zijn het uitstoten uit de
unie van Roemenië en Bulgarije”.
Intussen zijn er twee berichten binnengekomen. Het eerste is dat de
meeste stemmen voor de PVV zijn behaald in de stad Rotterdam. Het
geeft te denken dat op 5 januari jongstleden in Rotterdam de eerste
buitenlandse burgemeester is gekozen, Ahmed Aboutaleb, 47 jaar en
Marokkaan; door zijn eigen gemeente veroordeeld om de islamitische
wetten te overtreden die het hebben van twee paspoorten verbieden.
Want om burgemeester te worden heeft hij ook de Nederlandse
nationaliteit moeten aannemen.
Het tweede bericht vermeldt dat de Europese commissie Nederland heeft
teruggefloten voor het bekendmaken van de officiële uitslagen van de
verkiezingen zonder te wachten op de andere landen. Normaal gesproken
moeten de 27 stemmende landen hun resultaten bekend maken op

dezelfde dag: dat zou de volgende zondag zijn.Op het overtreden van
deze regel staat een boete.
Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken heeft
verklaard dat de zaak in onderzoek is bij de Europese commissie.
Nederland en Groot Brittannië waren de eerste om de stemlokalen te
openen en dus de eerste om de stemmen te tellen. Andere keren was het
eerder gebeurd dat de voorlopige uitslagen werden bekend gemaakt maar
zonder consequenties”.
Geert Wilders is intussen naar Los Angeles vertrokken. Het motief van zijn
reis blijft een mysterie; om veiligheidsredenen omdat hij zich door zijn
overwinning de woede van zijn doodsvijanden op de hals heeft gehaald?
Of om een interview te geven in de Verenigde Staten waar hij zeer
populair is? Het zijn nu alleen maar veronderstellingen.
Misschien heeft hij zich alleen maar teruggetrokken om zichzelf een
rustpauze te gunnen en te relaxen in afwachting van zijn proces dat hij,
ironisch genoeg, tegemoet zal zien in het beklaagdenbankje.
Alle artikelen over Geert Wilders en de interviews met hem kan men ook
op de website vinden: www.mariacristinagiongo.nl
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