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Alexandre Del Valle, de goeroe van Sarko. 
 

 
“De boerka is absurd. 

De islamitische wereld haat ons steeds meer”. 
 
Maria Cristina Giongo   
Bruxelles 
 
In heel Europa gaat de discussie over een 
mogelijk verbod van de boerka in 
openbare gelegenheden door. In 
Frankrijk is het Jean Francois Coppè, de 
president in het parlement van de groep 
Ump ( Union pour un mouvement 
populaire) de neo gaullistische fractie, 
geleid door premier Nicolas Sarkozy, die 
een voorstel heeft ingediend dat een felle 
discussie teweeg heeft gebracht niet 
alleen tussen rechts en links, maar ook 
binnen de partij van Sarkozy. Vervolgens 
heeft Sarkozy besloten om tot een 
ontbinding te komen die, als die niet zou 
worden toegepast, in een wet zal worden 
vastgelegd. Hetzelfde staat te gebeuren in 
Nederland en in België, alhoewel er in 
België al enkele steden zijn waar het 
verboden is een boerka te dragen: 
Antwerpen, Gent, Maaseik (op de grens 
met Nederland ), Sint Jans Molenbeek en 
Lebbeke. Over dit brandende thema 
hebben we de mening gevraagd van een 
bekende Franse geopoliticus, schrijver en 
essayist, Alexandre Del Valle, geboren in 
Marseille in 1969. Soms een moeilijk 
personage in de strijd die hij voert. In 
2007 heeft hij deelgenomen aan de 
campagne van Sarkozy en leidde hij een 
stroming in zijn fractie, het Vrije Rechts 
(  Droite  libre  )  en  tevens  is  hij  

onderzoeker aan het prestigieuze 
instituut Choiseul. 
 

 
 
Volgens u is de boerka een “recht 
op onderscheid” of een symbolische 
barrière die getuigt van een 
weigering om te integreren in het 
gastland? 
“De boerka is absurd. Overigens is 
slechts 0,1% van de moslims pro-
boerka: een aanzienlijke minderheid ! 
Toch moet hij verboden worden, 
vooral om redenen die opkomen voor 
de veiligheid van de burgers, die het 
recht hebben om te weten wie er voor 
hen staat. De boerka dient alleen maar 
voor mannelijke psychopaten die 
bang zijn om te worden “verleid” 
door een centimeter vlees van het 
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gelaat van een “duivelse” vrouw…..dat 
hen in zonde zou kunnen doen vallen. 
Mannen die hun “fragiele” instincten niet 
weten  te  controleren.  Ik  denk  dat  uw  
minister Carfagna, minister Frattini, de 
Lega en alle anderen die welwillend staan 
tegenover de uitvoering van een verbod 
op de boerka gelijk hebben als ze de lijn 
volgen van Sarkozy, een uitzonderlijk 
mens, vol energie, en met een gezond 
verstand, die wij steunen als hij de in zijn 
campagne gedane verkiezingsbeloften 
handhaaft”.  
Hoe is de situatie in Frankrijk? 
“ Ik denk dat ook Frankrijk iets zou 
moeten leren van Italië op het gebied van 
de vrijheid van meningsuiting. Eigenlijk 
is het bij ons moeilijker om te praten over 
de islam en de immigratie. Mij lijkt het 
dat men zich in Italië minder schuldig 
voelt dan in Frankrijk, waar diegenen, die 
tegen de hoofddoekjes, de boerka en ook 
tegen de geïntegreerde moskeeën zijn, 
stom worden uitgemaakt voor “racisten 
en fascisten”. Om Europa te redden uit 
deze noodsituatie moet men met bepaalde 
taboes breken en promoten wat ik heb 
gedoopt als “Het geïntegreerde 
patriottisme”. Dit betekent dat wij de 
immigranten moeten integreren en dus 
beslist niet door onszelf aan te passen aan 
hun gebruiken en antiseculiere ( soms 
barbaarse! ) regels: maar juist door hen 
onze liefde bij te brengen voor onze 
cultuur, beschaving en vaderland. Wij 
zijn geen land van niemand dat we 
moeten veroveren. 
Is het waar dat uw denkwijze die van 
Sarkozy heeft beïnvloed, die een tijdje 
terug meer openstond tegenover de 
islamitische integratie?  
“ Ja, dat is waar. Vooral mijn boeken 
hebben een grote bijdrage geleverd. Bij 

voorbeeld over het waarom dat 
Turkije geen lid moet worden van de 
Europese unie. En over de noodzaak 
van een islamitisch handvest in 
Frankrijk dat het principe benadrukt 
dat de regels voor iedereen gelijk zijn; 
de moslims moeten de Franse wet 
respecteren en niet de islamitische, 
omdat de sharia volledig in 
tegenspraak is met onze wetten. In 
deze verklaring stel ik voor dat de 
Franse organisaties een document 
tekenen, waarin alle voorschriften van 
de  koran,  de  hadith  en  de  sharia,  die  
aansporen tot haat en geweld, worden 
verworpen”. 
Ik noem u drie namen: Franco 
Cardini, historicus, essayist en 
onderzoeker van de kruistochten. 
Magdi Cristiano Allam 
( gedeputeerde in het Europees 
parlement voor de Europese 
volkspartij, de PPE) en Geert 
Wilders, de leider van de 
Nederlandse rechtse partij voor de 
vrijheid, die terechtstaat ( en onder 
permanente beveiliging ) voor het 
“durven” beledigen van de 
fundamentalistische moslims. Denkt 
u dat er een verband is tussen hen? 
“Ja en nee. De europarlementariër 
Magdi Cristiano Allam is de 
dapperste politicus van Italië. Hij 
heeft de problemen inherent aan de 
islam altijd, en zonder uitzondering, 
behandeld met verstand en 
menselijkheid. Van Geert Wilders 
weet ik dat hij op 3 februari in zijn 
land terecht moet staan voor zijn 
beweringen tegen de radicale islam. 
Volgens mij komt er een moment van 
de waarheid over de echte vrijheid 
van het woord. We moeten ons niet 
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laten imponeren door de bedreigingen 
van“woedende” moslims, noch door de 
pogingen om ons schuldig te doen voelen. 
Zij voelen zich immers niet schuldig 
wanneer ze voortdurend de christenen,  
de joden en de “slechte” moslims 
onderdrukken. De mening van Franco 
Cardini staat haaks op die van de twee 
voorgaande. Deze professor die 
beschouwt de anderen als waren ze 
allemaal zijn leerlingen, en verder is hij 
niet zo wetenschappelijk zoals hij met 
veel trots beweert te zijn……en evenmin 
heeft hij de moed om echt de islamisering 
te bestrijden. Liever zou ik hem willen 
definiëren als een “ex-facistische-
katholieke-islamiet”, dat wil zeggen een 

militante pro-moslim die zoals veel 
roden, zwarten en groenen 
collaboreert met die antiwesterse 
islamieten”. 
 “Roden, Zwarten, Groenen: de 
extremistische alliantie” is de titel 
van zijn laatste boek (uitgegeven 
door Lindau in Turijn ) een zeer 
belangrijk werk. Maar geeft u mij 
drie goede redenen om het te 
lezen… 
“ Ik geef u er maar één en dan begrijpt 
u ze allemaal: het is een essay dat ons 
doet begrijpen waarom de derde 
wereld en de islamitische wereld ons 
steeds meer haten”. 

 
Vertaling 
Ton van Erven. 
 

Link naar het artikel in “Libero”: 
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