
NATIONALISME EN MIGRATIE DEEL 1

Edwin Truyens

Dit artikel is geen vervolg op maar hangt wel samen met mijn bijdrage onder de titel Islam en vrijheid van godsdienst,
verschenen in KM nr. 174 van oktober – november 2009, blz. 2 – 6. Aangezien ik van oordeel ben dat men een duidelijk
onderscheid moet maken tussen enerzijds het probleem dat de islam onmiskenbaar vormt in onze maatschappij en
anderzijds de moeilijkheden veroorzaakt door immigratie, vindt u in de onderstaande tekst zeer weinig verwijzingen naar
de islam. Verlies de eerste bijdrage dus niet uit het oog. En uiteraard ben ik niet blind voor het gegeven dat islam en
immigratie in vele opzichten met elkaar verstrengeld zijn, maar het ontslaat ons niet van de verplichting om rationeel te
blijven denken. Het onderwerp nationalisme en migratie is zo veelomvattend, dat mijn artikel helaas te lang is geworden
voor één nummer. In het eerste deel vindt u een korte inleiding, een beschrijving van het fenomeen migratie en de
grondslagen  van  wat  een  nationalistische  vreemdelingenproblematiek  zou  kunnen  zijn.  In  het  volgende  nummer
verschijnt een langer tweede deel dat integraal gewijd is aan de remediëring van een uit de hand gelopen immigratie.

Van 1972 tot 1977 studeeerde ik aan de Antwerpse universiteit en was er achtereenvolgens praeses van het
KVHV-Antwerpen en NSV-Antwerpen. Het Vlaams Blok bestond nog niet en de Volksunie kon nog even de
illusie  koesteren  dat  ze  het  monopolie  had  op  nationalistische  partijpolitiek,  hoewel  de  formatie  het
kernbegrip van haar bestaansreden toen al volop verloochende. In de eerste politieke beginselverklaring van
NSV, goedgekeurd op 22 januari 1976, werd met geen woord gerept over gastarbeiders of vreemdelingen.
Nochtans waren Marokkanen, Turken en Koerden al zichtbaar aanwezig in het straatbeeld. Ik herinner me
nog  dat  een  van  de  toen  zeer  gewaardeerde  hoofdredacteurs  in  een  krant  schreef  dat  we  moesten
accepteren dat ons volk na verloop van tijd een donkerdere huidskleur zou krijgen. Een artikel waarmee ik
het toen hoegenaamd niet eens was. In 1980 stond in een levensbeschouwelijke tekst van NSV dan ook te
lezen dat het aantrekken van gastarbeiders een slechte economische politiek is, dat die gastarbeiders een
bedreiging vormen voor onze volksaard maar dat ze zelf ook ontwortelden zijn, dat gastarbeiders niet de
bedoeling kunnen hebben om hier te blijven, dat men ze als gasten moet behandelen, zeker geen politieke
macht geven en moet ijveren voor de terugkeer naar hun thuisland. Intussen was het Vlaams Blok opgericht
en werd de vreemdelingenproblematiek geleidelijk aan een belangrijk politiek onderwerp.

In Gazet van Antwerpen verscheen op 13 april 1982 een recensie van een boek van de Franse historicus
Georges Cerbelaud Salagnac onder de titel Ces gens qu’on appelle Français. De recensie besluit met de
volgende beschouwing:  “Tot 7% mensen van een ander ras en een andere cultuur zijn door de bevolking
assimileerbaar maar daarboven overschrijdt men de risicogrens. Toegevoegde cijfergegevens tonen aan dat
in talrijke Franse regio’s deze grens ruim overschreden is en dat ook andere landen, zoals België, te ver zijn
gegaan met hun gastvrijheid voor vreemdelingen buiten de Westeuropese sfeer.” (1) 

Intussen is het aantal vreemdelingen dermate toegenomen, dat we waarschijnlijk zielsgelukkig zouden zijn
mocht nu slechts 7% van onze bevolking van vreemde origine zijn. Ook de wijze waarop vreemdelingen
immigreren is dermate gewijzigd dat de term gastarbeiders irrelevant is geworden en dus ook in onbruik is
geraakt. Het is zelfs een probleem geworden om de groep mensen waarover het gaat te benoemen. Als men
het heeft over  migranten, dan verliest men uit het oog dat hoe langer hoe meer betrokkenen in ons land
geboren zijn. Zelfs de termen vreemdelingen of allochtonen kunnen tot begripsverwarring leiden. Nochtans
zal ik die termen in het kader van dit  artikel hanteren, maar dan wel vanuit  een nationalistische en dus
etnische opvatting. Men moet zich dus goed realiseren dat hiermede alle vreemdelingen bedoeld worden,
met  inbegrip  van diegenen die  afkomstig  zijn  van een andere  EU-lidstaat,  maar met  uitsluiting van de
etnische Nederlanders.  Onder de term  vreemdeling vallen dus ook zij  die de Belgische of  Nederlandse
nationaliteit verworven hebben, maar van vreemde afkomst zijn en als niet geassimileerd beschouwd dienen
te worden. (2) Ik ben het trouwens niet eens met bv. Wilfried Dumon die beweert dat de term vreemdeling
een hoofdzakelijk negatieve connotatie heeft. (3) Het is een vorm van taalmanipulatie in dienst van een
antinationalistische ideologie. De term allochtoon is haast een synoniem voor vreemdeling, maar heeft als
nadeel dat hij minder Nederlands klinkt, terwijl het voordeel dan weer is dat hij de perfecte tegenhanger is
van autochtoon.

Migratie: een universeel fenomeen van alle tijden

Een van onze lezers bezorgde mij een exemplaar van een nummer van  Spiegel Historiael dat integraal
gewijd is aan de migratie in Nederland van 1600 tot 2000. (4) Op de kaft een afbeelding van het schilderij
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Landverhuizers van Eugène Laermans uit  1896. De term  landverhuizer is  wat in onbruik geraakt,  maar
betekent in wezen niets anders dan migrant.  We zijn wel eens geneigd te denken dat de generaties van de
tweede helft van de twintigste en de eerste helft van de eenentwintigste eeuw de eersten zijn die worstelen
met een vreemdelingenprobleem. Het doek van Laermans bewijst al dat het gaat om een misvatting. In het
themanummer kan men lezen over de immigratie in de Gouden Eeuw in de Hollandse Republiek: Antwerpse
kooplieden, Portugese joden en Franse hugenoten waren de bekendste groepen. Toen het de Republiek in
de 18de eeuw economisch niet voor de wind ging, werd ze toch nog geconfronteerd met immigratie van
Duitsers uit de omgeving van Hamburg, Danzig en elders, streken waar het op dat ogenblik nog veel slechter
ging.  Vele duizenden joden immigreerden omdat ze wilden ontkomen aan vervolging en onderdrukking,
aanvankelijk  uit  het  Iberische schiereiland,  later  vanuit  Duitsland en Oost-Europa.  Ook in de 19 de eeuw
weken nog vele Duitsers uit naar Nederland, naast Walen uit het Luikse. In de eerste helft van de 20e eeuw
gaat het echter niet meer over hoofdzakelijk Duitsers, want toen vestigden zich ook tal van Polen, Italianen,
Tsjechen en Chinezen in Nederland. Vervolgens joodse vluchtelingen uit Duitsland, Polen en Oostenrijk.

Het noordelijke gedeelte van West-Europa wordt bevolkt door Germaanse volkeren die de oorspronkelijke
Keltische volkeren hebben teruggedrongen tot Ierland, Schotland,  Wales en Bretagne. Het Amerikaanse
continent werd niet alleen ontdekt door Europese volkeren, maar de oorspronkelijke inwoners werden er zo
zachtzinnig behandeld dat ze vooral in Noord-Amerika net niet werden uitgeroeid. In Zuid-Afrika kwamen de
Nederlanders en nadien de Engelsen vanuit  de zee, terwijl  de Bantoevolkeren uit  het  noorden kwamen
afgezakt: de hottentotten en pygmeeën hebben het geweten, want ze werden gedecimeerd en leven nu in
kleine getallen als een soort curiosum voor toeristen. In Marokko, Algerije en Tunesië werden de Berbers
overspoeld door Arabieren.

Men mag terecht opwerpen dat de bovenvermelde migratievormen zo onderling van elkaar verschillen in
oorzaak, verloop en gevolgen op korte en lange termijn, dat ze moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Dat is
zeer juist. Maar al die vormen van migratie hebben wel één ding met elkaar gemeen: de geschiedenis in de
gehele wereld toont aan dat mensen en volkeren niet voor eens en altijd op dezelfde plaats blijven, maar
zich integendeel, om de meest uiteenlopende redenen, geregeld verplaatsen. De nomaden(volkeren) mogen
dan tegenwoordig wel beperkt in aantal zijn, het begrip sedentair is duidelijk erg relatief.

Grondslagen van een nationalistische vreemdelingenproblematiek

De mens is een sociaal wezen en, zeldzame kluizenaars ten spijt, niet bestemd om in volslagen afzondering
te leven. Het is evenmin gezond voor een volk  om zich van de buitenwereld af te sluiten en trouwens
volkomen irrealistisch. Het Japan van de zeventiende eeuw meed gedurende zowat honderd jaar zoveel
mogelijk contact met andere volkeren, maar langer dan dat hield men het niet vol en dan spreken we nog
over een eilandengroep.  Contacten met  andere volkeren hebben onvermijdelijk  migraties en gemengde
huwelijken tot gevolg en in wezen is dat zelfs gezond voor de levenskracht van een volk. 

Maar als de instroom van vreemdelingen te groot wordt, ontstaat er natuurlijk wel een probleem. Zeker als,
en dat is dan wel meestal het geval,  veel vreemdelingen tot hetzelfde volk behoren. In de Nederlanden
klitten  Marokkanen  en  Turken  samen  vooral  in  onze  steden,  zodat  autochtonen  wegtrekken  en
eerstgenoemenden  hele  wijken  domineren.  Er  ontstaan  samenlevingsproblemen.  Wij  worden  in  onze
Nederlandse  cultuur  geconfronteerd  met  cultureel  vreemde  elementen  en  dit  geeft  aanleiding  tot
verwondering, verstoring, ergernis en eventueel conflict. We hebben gedurende vele decennia gestreden
tegen Franse opschriften op en in winkels, maar nu kunnen we nog slechts onze ogen sluiten voor Arabische
en  Turkse  aanduidingen.  Wezenlijk  andere  leefgewoonten  maken  het  voor  Nederlanders  eenvoudig
onmogelijk om tussen Marokkanen of Turken te blijven wonen. Je moet maar eens met de wagen op een
willekeurige dag via de Haachtsesteenweg Brussel binnenrijden. In Schaarbeek lijkt het altijd of er iets te
doen is op straat: zuiderse volkeren leven veel meer op straat, zelfs als het klimaat bij ons daar nu eenmaal
veel  minder  toe  uitnodigt.  En  dan  hebben  we  het  nog  niet  over  het  criminele  gedrag  van  bepaalde
allochtonen, want hoezeer men ook zijn best doet om elk verband tussen criminaliteit en etniciteit uit beeld te
houden, iedereen weet onderhand wel dat het bestaat en in Nederland durft men intussen de werkelijkheid
opnieuw onder ogen te zien en ook cijfers te publiceren.

De enige reden waarom Marokkanen en Turken in de vorige alinea genoemd worden (en vanuit etnisch
oogpunt zouden we Berbers en Koerden in één adem mee moeten vermelden), is dat zij getalsmatig het
sterkst vertegenwoordigd zijn en dan ook om die reden de grootste bedreiging vormen voor onze culturele
eigenheid. Maar ik wil héél duidelijk stellen: vervang alle Marokkanen en Turken hic et nunc door Engelsen
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en wij geven binnen de kortste tijd onze Nederlandse eigenheid op. Wij zullen Engels spreken, terwijl er niet
het minste gevaar is dat wij zullen overschakelen op Arabisch of Turks. Men heeft wel eens de neiging om te
doen alsof het basisprobleem te wijten is aan het immense culturele verschil tussen Nederlanders enerzijds,
Marokkanen en Turken anderzijds, maar dat is een foutieve perceptie. Natuurlijk staan Engelsen, Walen,
Fransen, Duitsers, Bretoenen en alle andere Europese volkeren cultureel veel dichter bij ons, maar wanneer
grote groepen van deze volkeren in een andere volksgemeenschap terechtkomen, dan zullen zij evenzeer
geneigd zijn hun culturele eigenheid te bewaren, door te geven aan de volgende generaties en als ze de
kans zien over te brengen op de volksgemeenschap waarin ze leven. Het maakt principieel geen verschil uit
of wij overspoeld worden door Engelsen of Marokkanen, maar het scheelt uiteraard wel een graduele slok op
de borrel.

Het gaat dus niet op slechts aanstoot te nemen aan de aanwezigheid van die groepen die zichtbaar als
vreemdeling aanwezig zijn: Marokkanen, Turken, zwarte Afrikanen en in mindere mate Aziaten. Zeker in
Brussel  en  een  groot  deel  van  Zuid-Brabant  kent  men maar  al  te  goed  de  negatieve  invloed  van  de
aanwezigheid  van  talrijke  eurocraten  op  het  Nederlandse  karakter  van  de  streek.  En  overal  in  de
Nederlanden beklagen niet alleen autochtonen, maar ook inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst
zich over de toevloed van Slavische en Albanese immigranten. Maar dezen zijn minder zichtbaar en vormen
als dusdanig veel minder het voorwerp van politiek debat.

Om nog een andere reden is het grondig fout zich uitsluitend te baseren op het zichtbare. Vervang alle
Turken en Koerden door Marokkanen en ons probleem wordt aanzienlijk groter dan het al is. Voor wie denkt
dat ik Marokkanen een kwaad hart toedraag: ik verkondig precies hetzelfde als alle Marokkanen vervangen
worden door Turken. In de mate dat onze Nederlandse cultuur onder druk komt van een te groot aantal
vreemdelingen op het territorium van ons volk, is de diversiteit onder de vreemdelingen een onmiskenbaar
voordeel voor ons. Toen een echtpaar in de ontvangstruimte van mijn kantoor bewonderend zat te kijken
naar de mineralen op mijn tafel, zei ik hen dat het een geschenk was van Marokkaanse cliënten. Waarop de
vrouw  zonder  aarzelen  repliceerde:  “Wij  zijn  Turken.” Meer  zei  ze  niet,  maar  ze  wilde  te  allen  prijze
vermijden dat ik zou denken dat zij Marokkanen waren. Je kan een Koerd geen groter plezier doen, dan hem
duidelijk te maken dat je weet dat hij een Koerd is en geen Turk, al is hij dan afkomstig van het deel van
Koerdistan dat  officieel  tot  Turkije  behoort.  Probeer  in  een kraamafdeling  geen Turkse  moeder bij  een
Marokkaanse te leggen, laat staan een Marokkaanse bij een Joodse, want er komt gegarandeerd hommeles
van. Kortom, nationalistische reflexen zijn eigen aan iedere mens en elk volk, al zijn velen zich er niet van
bewust en doen sommigen nog zo hun best om er zich met klem van te distanciëren. Onder hen die zich
trots Belg noemen (ze worden wel schaars natuurlijk),  zijn er heel wat die het liefst alle Marokkanen en
Turken met pek en veren getooid het land willen uitzetten, maar met nationalisme willen ze niets te maken
hebben. Ik keur deze reflexen niet goed. Hoewel ik ze nationalistisch noem, bij gebrek aan andere geschikte
terminologie, druisen ze in wezen in tegen de nationalistische levensbeschouwing. Maar die reflexen zijn
reëel en des mensen; i.p.v. ze te negeren, af te keuren of zelfs te bestraffen, kunnen politici er maar beter
hun beleid op afstemmen.

Anders  gezegd,  het  is  grondig  fout  om  alle  vreemdelingen  op  één  hoop  te  gooien.  Onder  druk  van
verfoeilijke wetgeving die de vrijheid van meningsuiting wil inperken, zijn sommigen geneigd om politieke
opvattingen niet meer te ventileren op vreemdelingen maar op de islam. Uiteraard is de islam een wezenlijk
probleem, zoals ik in een vorige bijdrage uitvoerig besproken heb (5), maar men moet die problematiek
duidelijk  gescheiden houden van wat ons in deze bijdrage bezighoudt. Dit is niet alleen om intellectuele
redenen belangrijk, maar ook omdat wij, Nederlanders en bij uitbreiding alle Europeanen, moeten vermijden
dat we door de islamieten systematisch als  de bron van alle  problemen te beschouwen een soort  van
kunstmatige  islamitische  identiteit  in  het  leven  roepen.  Zoals  men ooit  vele  inwoners  van  dit  land  kon
wijsmaken dat ze Belgen waren en dat de Nederlanders in België meer gemeen hebben met de Walen dan
met hun volksgenoten boven de toevallige grens van 1839, zo is het niet denkbeeldig dat Marokkanen en
Turken zich  op de duur  met  elkaar  gaan vinden  in  een  gemeenschappelijke  strijd  tegen  de  goddeloze
autochtonen.

Als nationalisten brengen wij respect op voor de eigenheid van andere volkeren, ook t.a.v. de deelgroepen
die zich vestigen op ons territorium. Onze levensbeschouwelijke plicht valt hier wonderwel samen met onze
belangen.

“Af en toe doken er in het dorp merkwaardige figuren op. Ik denk hierbij niet alleen aan bedelaars, maar aan
de ‘tjoek-tjoeks’. Een ‘tjoek-tjoek’ was een Noordafrikaan met een lang kleed en een fez op het hoofd, zijn
schouders  beladen met  kleurrijke  tapijten.  Hij  verkocht  tapijten,  ik  weet  niet  aan  wie,  want  de  meeste
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inwoners hadden geen behoefte aan tapijten in hun eenvoudige woning. Wanneer een ‘tjoek-tjoek’ opdook,
werd hij al vlug omzwermd door nieuwsgierige bengels.” Een passage uit de memoires van Frans van der
Elst over Neder-over-Heembeek in de jaren twintig van vorige eeuw. (6) Intussen is dit dorp een deel van
Brussel, overspoeld door vreemdelingen. Maar laat ons even veronderstellen dat het Nederlandse territorium
nog altijd zou beantwoorden aan het idyllische beeld dat Van der Elst schetste in zijn memoires en dat onze
staat een soevereine nationalistische politiek zou kunnen voeren. Hoe zou het vreemdelingenbeleid er dan
kunnen of moeten uitzien? Enkele eenvoudige basisregels zouden kunnen zijn:

 vreemdelingen kunnen kort in ons land verblijven voor een periode van maximum drie maanden,
zonder veel plichtplegingen ;

 een vreemdeling die langer in ons land wil verblijven, moet daarvoor een gemotiveerde aanvraag
indienen bij de ambassade van onze staat in zijn thuisland of bij  de dichtstbijzijnde diplomatieke
post;

 vluchtelingen kunnen tijdelijk in ons land verblijven, maar dienen in principe terug te keren naar hun
land van herkomst, indien de oorlogssituatie is opgeklaard en/of indien ze persoonlijk geen gevaar
meer lopen te worden vervolgd. 

 de nationaliteit kan slechts worden toegekend aan wie geruime tijd in ons land verblijft (in elk geval
meer dan tien jaar), mits hij het bewijs van volkomen integratie geleverd heeft ;

 de uitoefening van politieke rechten blijft beperkt tot wie de nationaliteit bezit.

De eerste twee regels zijn trouwens nog min of meer terug te vinden in de Belgische vreemdelingenwet van
1980, zodat u meteen weet dat die wet eigenlijk nog altijd opgesteld is vanuit de filosofie om vreemdelingen
niet tot ons land toe te laten. Want vergis u niet, die tweede regel is echt niet bedoeld om de poort wagenwijd
open te zetten. De fameuze immigratiestop van 1974, weet u wel? Dat er nooit eerder dan sedert de jaren
tachtig zoveel vreemdelingen naar ons land zijn gekomen, weet u zonder de statistieken te kennen. Formeel
is  een  en  ander  te  wijten  aan  de  bijkomende regeltjes  in  de  Vreemdelingenwet  (bv.  de  regels  inzake
gezinshereniging), het te gretige gebruik dat men maakt van het Internationaal Verdrag betreffende de status
van vluchtelingen van 28 juli 1951 en de tijdelijke maatregelen die de regularisatie van illegale vluchtelingen
mogelijk  maken. (7)  Maar belangrijker  nog is de politieke onmacht  om te komen tot  korte  en efficiënte
procedures en de politieke onwil om uitgeprocedeerde vreemdelingen daadwerkelijk uit te wijzen, zodat het
aanzuigeffect steeds groter wordt.

Het door Van der Elst geschetste idyllische beeld klopt al lang niet meer met de realiteit. Abstractie gemaakt
van  eerdere  immigraties  (van  bv.  Italianen  en  Polen),  is  er  een  steeds  groeiende toestroom tot  stand
gekomen sedert de jaren zestig van de twintigste eeuw. Aanvankelijk vooral onder de vorm van gastarbeid,
nadien in  het  kader  van ongebreidelde gezinshereniging (Marokkanen en Turken) en op basis  van het
internationaal verdrag inzake vluchtelingen (vreemdelingen uit alle mogelijke landen die zich aandienen als
asielzoeker).  Vertrekken van een schone lei,  zit  er dus niet meer in en dwingt  ook nationalisten tot een
aangepast vreemdelingenbeleid.

Ik weet wel dat sommigen nog altijd de indruk geven dat het mogelijk is, met enige politieke wil,  om de
meeste vreemdelingen van ons territorium te verwijderen. Wie dat verkondigt, is niet alleen van mening dat
een volksgemeenschap het recht heeft om zijn territorium te behoeden voor massale immigratie en om een
terugkeerbeleid te voeren t.a.v. eerder ingeweken vreemdelingen, maar ontzegt tegelijk alle vreemdelingen
persoonlijke rechten om hier te blijven, zelfs indien zij vooraf dienaangaande rechten verworven hebben toen
de staat bestuurd werd door machthebbers van een andere politiek obediëntie. Wie zo redeneert verliest uit
het  oog  dat  nationalisme  onverbrekelijk  verbonden  is  met  personalisme.  Nationalisme  vertrekt  van  het
gegeven dat iedere mens een uniek en onvervangbaar wezen is; iedere mens is een persoon die, waar hij
ook verblijft, recht heeft op erkenning en waardigheid en die niet zo maar naar willekeur kan behandeld
worden. Zoals de nationalist het unieke van elke persoon erkent, erkent hij ook de uniciteit van elk volk. Wie
slechts belang hecht aan de individuele mens, schurkt aan bij het liberalisme, een ideologie die in wezen
onverenigbaar  is  met  het  nationalisme.  Wie  alle  rechten  toebedeelt  aan  de  volksgemeenschap  en  de
menselijke persoon alle rechten ontzegt,  denkt  collectivistisch.  Hij  opent de weg naar de excessen van
Hitlers  nationaal-socialisme  of  het  nationaal-communisme  van  Milosevic.  In  dat  soort  van  politieke
stromingen, zijn deportaties of erger perfect denkbaar. En vergeten we niet dat dit soort ideeën zelfs geen
privilegie zijn van dictatoriale regimes. Het is wat al te gemakkelijk om de jodenvervolging exclusief in de
schoenen te schuiven van het naziregime, terwijl  vóór de Tweede Wereldoorlog ook Engelse en Franse
toppolitici deportatie van joden bespreekbaar achtten. Zoals tal van Joodse vluchtelingen uit Duitsland en
Polen met de spooktreinen van 1940 uit België werden weggevoerd, met instemming van de antisemitische
Leopold III. (8)
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Noten
(1) e.l., Frans historicus waarschuwt voor overdreven gastvrijheid, Gazet van Antwerpen, 13 april 1982
(2) Ook in wetenschappelijke studies kent men terminologische problemen om de doelgroepen te omschrijven. Zie

bv. J. Vranken, C. Timmerman en K. Van der Heyden (red.), Komende generaties. Wat weten we (niet) over
allochtonen in Vlaanderen?, Acco, Leuven, 2001, blz. 17

(3) Wilfried Dumon, Het profiel van de vreemdelingen in België, Davidsfonds, Leuven, 1982, blz. 10
(4) Spiegel  Historiael.  Magazine  voor  geschiedenis  en  archeologie,  Stichting  Redactie  Spiegel  Historiael,

Amsterdam, juli – augustus 2002, jg. 37, nr. 7-8
(5) Edwin Truyens, Islam en vrijheid van godsdienst, KM nr. 174, okt. – nov. 2009, blz. 2 – 6
(6) Frans van der Elst, De bewogen jaren. Mijn memoires 1920-1958, Lannoo, Tielt, 1985, blz. 22
(7) Hoewel de wetgeving sedertdien toch enige belangrijke wijzigingen ondergaan heeft, zijn de grote lijnen van

mijn bijdragen verschenen in 2004-2005 nog steeds geldig:  OCMW en artikel 9, alinea 3,  KM  nr. 133 van
augustus – september 2004, blz.  1 -  5 (deel  1) en  KM nr. 134 van oktober – november 2004, blz.  1 - 6;
Regering veroordeelt terrorisme, KM, nr. 140, juli – augustus 2005, blz. 1-3

(8) Paul  Beliën,  Een troon in  Brussel,  Vlaamse  Volksbeweging,  Berchem,  2007,  blz.  242-243;  zie  ook  mijn
recensie: The Belgianisation of Europe. God beware het, KM, oktober – november 2009, nr. 174, blz. 12 –
14

Dit artikel verscheen eerder in Kort Manifest nr. 180 van juli – augustus 2010.
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NATIONALISME EN MIGRATIE (deel 2)

Edwin Truyens

In KM nr. 180 verscheen het eerste deel: een korte inleiding, een beschrijving van het fenomeen migratie en
de grondslagen van wat een nationalistische vreemdelingenproblematiek zou kunnen zijn. Het onderstaande
tweede deel poogt een antwoord te geven op de vraag hoe men een uit de hand gelopen immigratiebeleid
enigszins kan herstellen.

Remediëring van een uit de hand gelopen immigratiebeleid

Hoezeer sommigen nog dromen, het is een illusie te denken dat men het grootste gedeelte van de in de
Nederlanden aanwezige vreemdelingen nog ooit naar hun thuisland ziet afreizen. Een nationalistische visie
op vreemdelingenbeleid kan dus maar beter met dat basisgegeven rekening houden.

Men  mag  bovendien  niet  uit  het  oog  verliezen  dat  de  Belgische  en  Nederlandse  soevereiniteit
dienaangaande wel heel erg betrekkelijk is geworden. Als ik een nochtans niet onverdienstelijk intellectueel
hoor beweren dat het voldoende is om op het niveau van de staat de nodige wetten te stemmen en die
vervolgens uit te voeren, dan kan ik slechts glimlachen om zoveel naïveteit. België en Nederland maken deel
uit van de Europese Unie dat een vrij verkeer van personen huldigt. Een vreemdeling die de Belgische of
Nederlandse nationaliteit heeft verworven, kan zich probleemloos vestigen in een andere EU-lidstaat, maar
omgekeerd kunnen vreemdelingen met de Franse, Spaanse, Duitse nationaliteit zich even probleemloos in
België of Nederland vestigen. Grenscontroles zijn in het grootste gedeelte van de EU afgeschaft, wat ons
prima  uitkomt  als  we  op  reis  vertrekken,  maar  wat  eveneens  schitterende  perspectieven  biedt  voor
vreemdelingen, in de eerste plaats voor diegenen die niet over een geldig verblijfsdocument beschikken. En
dan zijn er nog de andere internationale verdragen die bv. tot gevolg hebben dat de nationale staten in hun
gerechtelijke  procedures  een  goede  en  onafhankelijke  rechtsbedeling  moeten  waarborgen  t.a.v.
vreemdelingen die aanspraak maken op de status van vluchtelingen (bv. beroepsprocedures). Verre van mij
om alles  wat  van  Europa  komt  of  wat  vastgelegd  is  in  internationale  verdragen  zomaar  klakkeloos  te
aanvaarden, wel integendeel. Ik ben het zelfs grondig oneens met het basisconcept van de Europese Unie,
maar dat is een ander debat dat onmogelijk  binnen het bestek van dit  artikel  aan bod kan komen. Met
betrekking  tot  migratieproblematiek  is  het  echter  noodzakelijk  voor  ogen te  houden dat  een  wezenlijke
omslag in het beleid slechts in een heel beperkte mate kan gerealiseerd worden op het niveau van een
zogenaamd soevereine staat. Het is dus van het grootste belang dat nationalisten over de grenzen van de
eigen staat gesprekspartners en gelijkdenkende formaties vinden, om hun denkbeelden door te drukken op
Europees en internationaal niveau. Wie eerlijk is, moet toegeven dat men wat dit betreft nog nergens staat.

 Verhoging geboortecijfer

De  belangrijkste  voorwaarde  om  de  toevloed  van  nieuwe  vreemdelingen  in  te  dijken  is  een  hoger
geboortecijfer bij onze volksgemeenschap. Het kan misschien enige verbazing wekken dat ik aan dit punt de
hoogste prioriteit  toeken, maar een demografische revolutie is  werkelijk  een conditio sine qua non. Alle
Europese  volkeren  vergrijzen  in  sneltreinvaart.  Er  worden  minder  kinderen  geboren,  terwijl  de
levensverwachting stijgt.  Ik weet wel dat de statistieken van de jongste jaren soms een stijging van het
geboortecijfer te zien geven in sommige landen, maar die stijging is dan vooral, zoniet uitsluitend toe te
schrijven aan vreemdelingen. Het beroepsactieve gedeelte van de bevolking neemt af vergeleken met het
niet-beroepsactieve gedeelte en binnen deze categorie neemt het aandeel van de bejaarden steeds toe
vergeleken met dat van kinderen en studerende adolescenten. Ofwel zijn bejaarden actief en levenslustig en
dan zijn  zij  grote  verbruikers  in  de  sectoren  van  de  horeca  en  het  toerisme,  ofwel  zijn  ze  inactief  en
zorgbehoevend  en  dan  doen  ze  een  beroep  op  de  medische  en  paramedische  beroepsbeoefenaars,
eventueel vinden we ze in ziekenhuizen en bejaardentehuizen. En jawel, zeker in de horeca maar ook in de
schoonmaaksector (waar bejaarden ook gretige afnemers zijn), zijn heel veel vreemdelingen aan het werk.
Bejaarden zijn veel meer dan jongeren (hier niet op te vatten als codewoord) geneigd om te kankeren op
vreemdelingen, maar uitgerekend zij vallen als consumenten dag na dag terug op de dienstverlening van
diezelfde vreemdelingen.

In onze West-Europese maatschappijen geraken tal van vacatures niet of slechts met veel moeite ingevuld.
Dit  gaat  van  laaggekwalificeerde  jobs  (schoonmaakpersoneel,  keuken-  en  bedieningspersoneel  in  de
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horeca,  vuilnisophalers,  ongeschoolden  in  het  bouwbedrijf,  postbodes)  over  vaklui  en  gekwalificeerd
personeel (lassers, elektriciens, loodgieters, verpleegkundigen) tot hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Dit
is de reden waarom men, vooral vanuit liberaal-politieke maar ook vanuit economische kringen hoort pleiten
voor het aantrekken van nieuwe vreemdelingen. Deze wensen zijn overigens niet alleen kortzichtig; als men
eraan tegemoetkomt (en dit is verre van denkbeeldig met politici die nooit verder denken dan de volgende
verkiezingen en niet gehinderd worden door een diepgaande visie), dan is het haast onvermijdelijk dat men
het probleem niet oplost maar integendeel vergroot. Onze maatschappij telt meer dan genoeg mensen op
actieve leeftijd, van laten we zeggen 20 tot 65 jaar. Kijk maar even naar het aantal uitkeringsgerechtigde
werklozen  en  voeg  daarbij  al  die  categorieën  die  bewust  buiten  die  statistiek  worden  gehouden:
bruggepensioneerden, werknemers in tijdskrediet en vooral het voortdurend aanzwellende contingent van
mensen dat afhankelijk is van het door de OCMW’s betaalde leefloon. En jawel, bij de uitkeringsgerechtigde
werklozen en leefloners nemen de vreemdelingen een onevenredig groot aandeel in. Waarom? Omdat ze
niet  willen werken, zoals onverbeterlijke  racisten voorhouden? Voor sommigen is dat  ongetwijfeld waar,
maar dat geldt ook voor sommige autochtonen. Het eerste mag je niet zeggen van een bepaald Centrum,
het tweede wekt de woede op van de vakbonden. Sommige leefloners onder de vreemdelingen zijn ook
slachtoffer van het racistische beleid van onze overheid dat ik vroeger al aan de kaak stelde en dat erin
bestaat dat men vreemdelingen wel toelaat te verblijven op het territorium, maar ze verbiedt te werken. (7)
Maar de belangrijkste reden waarom er zoveel niet werkende vreemdelingen zijn, is toch wel dat ze niet
alleen  geen  enkele  kwalificatie  bezitten,  maar  bovendien  quasi  Nederlandsonkundig  zijn  en  elke
arbeidsethos missen. Ik heb ooit aan een jonge vreemdeling (en het was nu eens geen Maghrebijn of Turk)
die mij een karrevracht  sollicitatiebewijzen toonde en zich erover beklaagde dat hij  er toch maar niet in
slaagde werk te vinden, gezegd dat mij dat niet verwonderde en dat ik hem ook niet zou aanwerven, omdat
hij totaal onaangepast was voor onze samenleving. Onze politici kunnen zich best geen illusies maken: de
vreemdelingen die onze vacatures zouden kunnen invullen, komen niet omdat die heus wel werk vinden in
hun vaderland. Behoudens uitzonderingen komen Indische informatici niet naar Europa, neen zij zijn volop
bezig het werk van West-Europa te exporteren naar India. Wij trekken hoofdzakelijk vreemdelingen aan,
waar we op de arbeidsmarkt niets kunnen mee uitrichten.

Het geboortecijfer van onze volkeren moet naar omhoog, zodat wij vanzelf meer werkkrachten hebben en
onze vacatures kunnen invullen. Niet alleen zullen onze overheden dan vanzelf niet meer de neiging hebben
om  een  politiek  van  open  grenzen  te  voeren,  maar  bovendien  zullen  ze  geneigd  zijn  om  een  anti-
immigratiepolitiek te voeren, terwijl de politieke wil daartoe momenteel ontbreekt.

Uiteraard zal het geboortecijfer niet vanzelf stijgen. De overheid beschikt echter wel over een arsenaal aan
mogelijkheden om onze  maatschappij  kindvriendelijker  te  maken:  verhoging  van  kinderbijslagen,  fiscale
politiek, het stimuleren van thuiswerken, kinderkribben verbonden aan bedrijven, enz. Vraag is evenwel of de
politieke wil voor zo’n beleid aanwezig is. Als men nagaat dat Angela Merkel in Duitsland in het kader van
haar drastische bezuinigingspolitiek de kinderbijslagen wil verlagen, dan is er reden te over om pessimistisch
te zijn.

 Beperking immigratie

Wetende dat het verzadigingspunt inzake immigratie al lang overschreden is, is het uiteraard van primordiaal
belang dat men maatregelen treft om bijkomende immigratie in te dijken. Zelfs als men de toevloed niet
onmiddellijk volledig kan stoppen, dan moet het minstens mogelijk zijn deze aanzienlijk te verminderen.

Uiteraard kan men de Vreemdelingenwet aanpassen, o.m. inzake gezinshereniging. Ik ga op de technische
details niet in, omdat men daarvan absoluut geen wonderen mag verwachten. Het is een grote misvatting dat
men met een strenge wet de vreemdelingen buiten het land houdt. Dat is dweilen met een open kraan.

Wel  belangrijk  is  dat  men,  internationaal  opnieuw,  zowel  mensenhandel  als  -smokkel  zwaar  repressief
bestrijdt. Het terminologische onderscheid is niet zonder belang. Bij mensenhandel gaat het over het ex- en
importeren van vrouwen bestemd voor de prostitutie, van gehandicapten die moeten bedelen voor rekening
van hun opdrachtgevers, enz. Bij mensensmokkel gaat het om vreemdelingen die forse bedragen neertellen
aan passeurs die het transport verzorgen naar het landje van belofte. (10) Inzake mensenhandel kan men
niet  veel  anders  doen dan opsporen,  vervolgen  en straffen. Alleen heb ik  de indruk dat  men daar ten
onrechte niet veel prioriteit aan geeft. Wat mensensmokkel betreft, heeft de overheid naast de repressieve
taak nog een andere opdracht  te vervullen.  Men zal  het uiteraard niet willen aanvaarden, maar Vlaams
Belang en Filip Dewinter hebben de weg gewezen door hun actie in Kameroen. Nu heb ik wel nooit de indruk
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gehad dat de Kameroenezen in massa naar onze Nederlandse gewesten verhuisd zijn, maar het is hoe dan
ook een na te volgen voorbeeld.  Men moet in  alle Afrikaanse en sommige Aziatische landen middelen
spenderen om de plaatselijke bevolking duidelijk te maken dat West-Europa niet het rijk van melk en honing
is.  Mensen die,  vaak met de hulp van achtergebleven familieleden, enorme sommen geld gespendeerd
hebben om te migreren naar Europa, keren niet terug zelfs indien het leven hier veel moeilijker is dan ze zich
voorgesteld hadden. Zij stellen zich liever tevreden met het leefloon van het OCMW of met de inkomsten van
klusjes in het zwart, dan terug te keren en aan hun familie de waarheid te vertellen. Te meer, omdat zij in
hun  land  van  herkomst  al  evenmin  een  riante  toekomstmogelijkheid  hebben.  Maar  wie  vooraf  op  een
geloofwaardige wijze gewaarschuwd is, zal veel minder gemakkelijk de eigen familie en heimat in de steek
laten om zich in een avontuur te storten waarvan de uitkomst hoogst onzeker is.

Een bijzonder probleem vormen landen die geconfronteerd worden met oorlog of andere vormen van ernstig
geweld. Zoals bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vele Nederlanders uit België naar Nederland en
Engeland vluchtten en tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlanders uit zowel Noord- als Zuid-Nederland
wegvluchtten over de staatsgrenzen heen, zo doen alle volkeren dit waar ook ter wereld. Ook in Afrika en
Azië  vlucht  men  meestal  in  eerste  instantie  naar  een  omliggend  land.  Al  te  vaak  wordt  dit  dan  een
springplank naar Europa. Als dergelijke vreemdelingen naar Europa doorreizen, dan dikken zij niet alleen de
statistieken van de erkende vluchtelingen aan, maar ook die van de afgewezen asielzoekers. Waarom? Ik
verduidelijk met een hallucinant voorbeeld, nl. Somalië. Iedereen weet dat in dit land nu al meer dan twee
decennia oorlog wordt gevoerd, dat er geen wettige regering is, dat het land volledig ontredderd is. Dat de
inwoners van Somalië massaal de grens overgestoken zijn, kan men hen moeilijk kwalijk nemen. Zij komen
terecht in vluchtelingenkampen in Ethiopië en Kenia. Vooral in Kenia leven ook aardig wat Somali’s. Niet
alleen de Somalische vluchtelingen, maar ook de uit Kenia afkomstige Somali’s vormen een gretige prooi
voor  mensensmokkelaars om hen,  tegen zware  betaling,  naar Europa te  transporteren.  Al  die  Somali’s
komen dan hier,  zonder papieren uiteraard,  met een authentiek of een gekocht verhaal en in elk geval
berooid. En dan gaan onze ambtenaren via vraaggesprekken in een eindeloze procedure trachten uit te
maken wie  echt  uit  Somalië  komt  en  wie  uit  Kenia,  wie  écht  in  aanmerking  komt  voor  de  status  van
vluchteling  en  wie  misbruik  wil  maken  van  de  situatie  en  eigenlijk  moet  teruggestuurd  worden.
Teruggestuurd, naar waar? Onmogelijk naar Somalië.  Naar een vluchtelingenkamp in Ethiopië of Kenia,
terwijl de autoriteiten daar uiteraard niet willen van weten? In de praktijk gedoogt men die mensen in een
illegaal verblijf, voor velen nu al vele lange jaren. Onverantwoord beleid.

Nochtans ligt de oplossing voor de hand. Investeer mensen en middelen in de vluchtelingenkampen waar die
mensen in eerste instantie terechtkomen. Ondersteun de staten waar die vluchtelingenkampen gevestigd
worden. En werk daar samen met de plaatselijke overheid om de mensensmokkelaars op te sporen, te
vervolgen en te straffen. Het is in ons eigen belang, want als, om terug te keren naar het voorbeeld van
Somalië, door die decennialange vluchtelingentoestand Ethiopië en Kenia eveneens ontwricht geraken, is de
ramp niet te overzien. Ik heb het boek van Jean Raspail, Le Camp des Saints uit 1973 niet gelezen, maar
weet wel waarover het gaat. Welnu, dat Europa overspoeld zou worden door havelozen uit de Derde Wereld,
behoort helaas nog altijd tot de reële mogelijkheden. De eerste vloedgolven hebben we al gehad en onze
politici kijken nog steeds de andere kant op.

Zouden ze misschien binnenkort luisteren naar de afstammelingen van immigranten van vorige generaties?
Ik had al wel gehoord van Marokkanen en Turken die voor Vlaams Belang kiezen, maar toen ik enkele
weken  geleden  twee  vrouwen  van  Maghrebijnse  afkomst  in  mijn  kantoor  hoorde  afgeven  op  die  “vuil
vreemdelingen” en die “vrouwen met sjallekens”, wist ik eerlijk gezegd toch niet goed wat mij overkwam.

Al worden de OCMW’s beheerd door politici, toch slagen deze er tot op heden niet in om op het beleid te
wegen. Nochtans is het vijf voor twaalf. Het OCMW-Antwerpen kreunt onder de massale aanvragen voor
leefloon of het equivalent ervan. Het aantal dossiers is dermate hoog opgelopen, dat positieve en negatieve
beslissingen  hoe  langer  hoe  meer  arbitrair  getroffen worden,  zodat  ook  het  aantal  betwistingen  bij  de
arbeidsrechtbank exponentieel toeneemt. Het is daarbij duidelijk dat het OCMW via die weg probeert om de
uitgaven in te dijken, maar dat is natuurlijk niet de juiste weg. Als men de immigratie beperkt, zal het aantal
aanvragen voor leefloon vanzelf verminderen. Het OCMW-Antwerpen kan uiteraard niet alle behoeftigen uit
de wereld opvangen, maar aangezien de federale en Europese overheden in gebreke blijven, probeert het
zelf de meubelen te redden. Een poging die trouwens gedoemd is om te mislukken.

 Actief terugkeerbeleid
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Wat het politieke establishment er ook moge over denken, er is evenmin iets mis met het voeren van een
actief terugkeerbeleid. Men kan perfect de streken van waaruit Turken, Koerden, Berbers en Marokkanen die
bij ons immigreerden en immigreren in kaart brengen, mensen hier een opleiding bezorgen en in het land
van herkomst investeren zodat  een terugkeer naar de heimat  aantrekkelijk  kan zijn.  Als ik met recente
immigranten spreek over hun motieven om naar hier te komen en in weinig aantrekkelijke omstandigheden
te blijven, dan is de uitzichtloosheid in hun streek van herkomst het alpha en het omega. In de ogen van het
thuisfront, zijn zij nochtans de gelukkigen die het gemaakt hebben en dus blijven ze hier leven in moeilijke
omstandigheden en houden de schijn op voor hun familie in het thuisland. Als men nog maar een deel van
de middelen die men hier investeert in administratieve vreemdelingendiensten, opvangcentra, rechtsbijstand,
magistratuur, leefloon, enz. investeert in het scheppen van werkgelegenheid in bv. Anatolië, dan kan men
heel zeker mensen motiveren om terug te keren en anderen ervan weerhouden om eveneens naar het
Avondland te komen.

Daarnaast is het uiteraard absoluut noodzakelijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen die
afgewezen zijn voor het bekomen van een verblijfsvergunning, niet alleen het bevel krijgen om het land te
verlaten maar ook daadwerkelijk gerepatrieerd worden. Dat men waarborgen moet bieden op een correcte
procesgang, betekent niet dat men de mogelijkheid moet bieden om eindeloos nieuwe procedures op te
starten en voor het overige illegaal verblijf te gedogen. Er is geen enkele coherentie in het beleid en dit is
een  vorm van  schuldige  nalatigheid  van  de  overheid  die  crimineel  is  ten  aanzien  van  zowel  de eigen
volksgemeenschap als de vreemdelingen.

 Integratie

Alles wat voorafgaat is noodzakelijk en nuttig en kan enigszins bijdragen tot een duurzame oplossing, maar
het zal niet verhinderen dat we met een aantal vreemdelingen blijven zitten dat ruim de 7% overstijgt, zegge
en schrijve het maximum dat een volksgemeenschap zonder problemen aankan, althans volgens de Franse
historicus uit de inleiding van deze bijdrage. Meteen ben ik bij het meeste heikele punt van mijn betoog
aanbeland.  Ook Filip  Dewinter  is  zich  sedert  lang bewust  van die  blijvende aanwezigheid  en bijgevolg
schreef  hij  in 1996:  “Het moet echter duidelijk  zijn dat de vreemdelingen die zich hier permanent willen
vestigen,  zich  volledig  in  onze  samenleving  zullen  moeten  assimileren.  Van  integratie,  waarbij  grote
aantallen vreemdelingen zich in de schoot van onze gemeenschap blijvend als groep manifesteren, kan dus
geen sprake zijn. De kloof tussen de cultuur, de waarden en normen die beleden worden door bepaalde
groepen  niet-Europese  vreemdelingen  en  die  van  onze  gemeenschap,  is  immers  zo  groot  en
onoverbrugbaar, dat het niet kiezen voor assimilatie automatisch voor blijvende conflicten en problemen zal
zorgen.” (11)

Ik  deel  zijn  bekommernis  voor  de  volle  100%,  maar  wat  hij  als  oplossing  naar  voor  schuift  is  totaal
onmogelijk.  Je  kan  geen  assimilatiepolitiek  voeren,  of  het  moet  een  beleid  zijn  met  genocidaire,
discriminerende en repressieve elementen. Je kan Arabische of Turkse opschriften verbieden, het dragen
van bepaalde kledij verbieden, immigranten verbieden hun eigen taal te spreken (op de scholen kan men
dus het signum weer invoeren), ze verplichten om een autochtone man of vrouw te huwen, de belijdenis van
de islam strafbaar maken, de verkoop van halalvoeding verbieden, enz. Ik durf hopen dat niemand in alle
ernst  denkt  aan  dit  soort  van  politiek.  Het  lijkt  me in  dat  geval  zelfs  humaner  om alle  vreemdelingen
eenvoudig te deporteren naar hun land van herkomst.

Neen, je kan geen enkele vreemdeling assimileren. Assimilatie is altijd een proces van minstens enkele
generaties. In de generatie die hem/haar voorafgaan zijn weliswaar vreemdelingen aan te wijzen, maar zelf
wortelt  de geassimileerde voor de volle  100% in  de gemeenschap waarin  hij/zij  leeft.  Hij/zij  kan bv.  uit
intellectuele  honger  enige  belangstelling  koesteren  voor  de  cultuur  waaruit  de  voorouders  zijn
voortgesproten, maar dat is dan een interesse die nauwelijks verschilt van die welke ik in mijn jeugdjaren
had voor  Japan.  De nazaten  van  de Nederlanders  die  naar  Argentinië  zijn  uitgeweken na  de  Tweede
Wereldoorlog, zullen intussen grotendeels geassimileerd zijn. De afstammelingen van de Nederlanders en
Franse hugenoten die in de 17de en 18de eeuw naar Zuid-Afrika trokken zijn Afrikaners, autochtone inwoners
van  Zuid-Afrika,  maar  Nederlanders  die  in  de  tweede  helft  van  de  twintigste  eeuw  naar  Zuid-Afrika
geëmigeerd zijn, zijn weliswaar geïntegreerd in het Afrikanervolk, maar hebben heel vaak nog altijd binding
met hun land van herkomst, zelfs als zij in Zuid-Afrika geboren zijn.

Of je dit nu wil of niet, je kan een vreemdeling nooit dwingen zijn culturele eigenheid op te geven. Je kan
evenmin zijn kinderen daartoe dwingen. Dit proberen, al beweert Filip Dewinter dan iets anders, druist zelfs
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in tegen het nationalisme, dat nu eenmaal respect opbrengt voor de eigenheid van iedere persoon en volk.
Het is ook niet nodig dat vreemdelingen hun eigenheid opgeven, maar ze dienen zich wel te integreren in
onze samenleving en dat is al heel wat. Integratie betekent immers zoveel als je conformeren of aanpassen
aan  de  volksgemeenschap  waarin  je  terechtgekomen  bent.  Je  kan  het  ook  inburgeren  noemen.  Meer
filosofisch uitgedrukt, kan je het in-leven noemen. Je hoeft je eigen cultuur niet prijs te geven, maar je neemt
wel deel aan de cultuur van de gemeenschap waarin je leeft.

Natuurlijk heeft Filip Dewinter wél gelijk als hij stelt dat het grote aantal vreemdelingen een probleem stelt
omdat het ertoe leidt dat verschillende en vaak héél sterk afwijkende culturen naast elkaar gaan leven, wat
aanleiding geeft tot conflicten. Als er te veel vreemdelingen met een gemeenschappelijke cultuur op ons
territorium leven, dan kunnen zij inderdaad een bedreiging vormen voor onze, tot nader order, dominerende
cultuur. En nochtans, wij waren hier eerst. Dat wij hier dan de spelregels bepalen, daar is niets mis mee. (12)
Maar dat hoeft daarom nog niet te betekenen dat wij de vreemdelingen van hun cultuur moeten beroven, wat
overigens niet kan.

Als onze Nederlandse cultuur levenskrachtig genoeg is, dan zullen de hier aanwezige vreemdelingen na
verloop van generaties uiteindelijk toch assimileren. Dat die vreemdelingen al bij al geen homogene groep
vormen, maar integendeel behoren tot onderling sterk verschillende volkeren en culturen, is een belangrijk
gegeven dat de hoop op assimilatie op termijn kan wettigen. De lange weg naar assimilatie, veronderstelt als
eerste stap datgene wat Filip Dewinter ten onrechte afwijst, namelijk integratie. Wat betekent integratie? 

Een Algerijn die afgewezen werd voor het bekomen van een verblijfsvergunning, maakte veel misbaar en zei
mij dat hij nochtans perfect geïntegreerd was in onze maatschappij. Ik vroeg hem waarop hij zijn bewering
steunde. Zonder verpinken antwoordde hij dat hij al ruim tien jaar in ons land verbleef en nog altijd een
blanco strafregister  had.  Ik  heb hem gefeliciteerd met het  blanco strafregister  en hem meteen duidelijk
gemaakt dat integratie voor mij wel iets anders betekent. Ik zei hem dat ik trouwens niet begreep dat hij na
tien  jaar  Antwerpen  nog  altijd  nauwelijks  Nederlands  sprak  en  zich  uit  de  slag  moest  trekken  met
Maghrebijns Frans. 

Het  leidt  voor  mij  niet  de  minste  twijfel  dat  een  uitstekende kennis  van  het  Nederlands  het  eerste  en
allerbelangrijkste is. Die taalkennis is een absolute voorwaarde om te vermijden dat vreemdelingen zich
opsluiten  in  eigen  ghetto’s.  Het  is  evenzeer  een  absolute  voorwaarde  om  onze  Nederlandse  cultuur
toegankelijk te maken voor vreemdelingen. En het is al evenzeer de voorwaarde om toegang te hebben tot
de arbeidsmarkt en tot het onderwijs. Dat er op dit gebied nog een berg werk te verzetten is, is overduidelijk.

Integratie veronderstelt echter niet alleen taalkennis, maar ook een actief deelnemen aan het economische,
sociale  en  culturele  leven.  Zoals  voor  autochtonen,  zal  dit  ook  voor  allochtonen  heel  verschillend  van
persoon tot persoon ingevuld worden, maar de voorgaande zin laat niet veel speelruimte over: het betekent
wel degelijk dat men zich voegt naar de normen en regels van onze samenleving. Wie dat doet is in staat
aan zijn kinderen de cultuur van het land van herkomst mee te geven (nogmaals, daar is niets mis mee),
maar ook een stuk cultuur van het land waarin men terechtgekomen is. Kinderen dus die wortelen in twee
verschillende culturen. Niet-geïntegreerde ouders brengen daarentegen kinderen groot die ontworteld zijn.
Wat ze aan eigen cultuur meekrijgen is afgevlakt en verwaterd, terwijl ze leven in een land waarvan ze niets
begrijpen, waarover thuis niets gecommuniceerd wordt en waarvoor ze geen respect kunnen opbrengen. Ze
ondervinden  van  de  autochtonen  bijgevolg  ook  geen  respect  en  revolteren.  De  resultaten  kan  men
aanschouwen in Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Rotterdam en noem maar op.

Betekent integratie dat vreemdelingen voor alles moeten ingekapseld worden in de autochtone structuren?
Neen. Zoals er joods onderwijs bestaat in Antwerpen, acht ik het denkbaar dat bepaalde volkeren met een
groot aantal ingezeten binnen onze maatschappij opteren voor een eigen onderwijsnet binnen de vrijheid
van onderwijs die onze Grondwet garandeert. Zolang dit onderwijs instaat voor een gedegen opleiding in het
Nederlands en de normen volgt die de Vlaamse of Nederlandse overheid aan alle onderwijsnetten oplegt, zie
ik daarin geen probleem. Wat ik integendeel onaanvaardbaar vind, is dat katholieke scholen de christelijke
identiteit uitvlakken of dat men, zoals broeder Stockman onlangs,  pleit voor islamonderwijs in katholieke
scholen.  Begrijp  me  niet  verkeerd,  ik  ben  geen  propagandist  van  één  of  meerdere  afzonderlijke
onderwijsnetten voor bepaalde groepen van vreemdelingen. Het spreekt vanzelf  dat autochtonen terzake
geen enkel initiatief moeten of zelfs mogen nemen. Afzonderlijk onderwijs kan naar de volgende generaties
assimilatie  afremmen  en  dus  dient  het  zeker  niet  aangemoedigd  te  worden.  Maar  liever  afzonderlijk
onderwijs, dan dat vreemdelingen negatief wegen op de identiteit van onze eigen onderwijsnetten. Dat is wat
trouwens nu al in de praktijk gebeurt, zowel op gebied van levensbeschouwing als inzake kwaliteit van het
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onderwijs. Ik neem al jaren deel aan de actie Advocaat in de school en kom op die wijze in klassen van de
meest  uiteenlopende scholen en netten in  de wijde  omgeving van Antwerpen.  Vooral  als  ik  in  de stad
Antwerpen  terecht  kom  en  luttele  autochtone  leerlingen  opmerk  tussen  de  meest  uiteenlopende
nationaliteiten, dan denk ik vaak, politiek héél incorrect: ‘wat moet daarvan geworden?’. En op dat ogenblik
gaat mijn bekommernis echt niet alleen uit naar de autochtone kinderen.

Voor wie uit de voorgaande alinea meent te moeten afleiden dat een islamitisch onderwijsnet voor mij zonder
meer aanvaardbaar kan zijn, wil ik toch mijn bijdrage over de islam en vrijheid van godsdienst in herinnering
brengen. Aangezien er in islamitische landen geen vrijheid van godsdienst voor de christenen geldt, ben ik
van oordeel dat de islam in ons land geen erkende godsdienst kan zijn. (13) Ook inzake onderwijs moet het
beginsel van de wederkerigheid gelden: islamitisch onderwijs kan slechts in de mate dat in de islamitische
landen ook christelijk onderwijs mogelijk wordt gemaakt. 

Zoals  onze  volksgenoten  in  Argentinië  gedurende  decennia  hun  volksverbondenheid  beleefden  via  De
Schakel en die in de Verenigde Staten tot op heden de Gazette van Detroit in stand houden, zo kunnen
vreemdelingen in ons land perfect hun eigen culturele verenigingen en tijdschriften koesteren. Wat daarom
nog niet wil zeggen dat onze overheden dat moeten subsidiëren, zoals her en der ten onrechte wél gebeurt.

Zijn de joden in Antwerpen geassimileerd? Het volstaat om door de Pelikaanstraat te wandelen, om met
zekerheid  te  weten  dat  dit  niet  zo  is.  Zijn  zij  geïntegreerd?  Ja,  zonder  enige  twijfel.  Levert  de  joodse
gemeenschap samenlevingsproblemen op? Tot op zekere hoogte ja. Mensen die beroepshalve in contact
komen met die joodse gemeenschap, kunnen daar honderdeneen anekdotes over vertellen. Gaat het om
een wezenlijk samenlevingsprobleem? Zeker niet. Welnu, wat voor de joden kan, moet in principe ook voor
andere volkeren kunnen. Hierbij  breng ik echter ook in herinnering wat ik specifiek m.b.t.  de islam heb
geschreven in KM nr. 174: de religieuze of culturele vrijheid van de islamieten houdt op, op het ogenblik dat
zij  anderen  verplichten  met  hun  persoonlijke  overtuiging  rekening  te  houden  en  die  anderen  in  hun
keuzevrijheid beperken. (13)

Helemaal uit den boze zijn de vormen van positieve discriminatie die o.m. in de sociale wetgeving in het
leven werden geroepen. Discriminatie is altijd verwerpelijk, zowel positief als negatief. Hoe goed bedoeld
positieve discriminatie ook moge zijn, ze is niet alleen een rem op assimilatie, maar zelfs op integratie. Het
spoort vreemdelingen immers aan zich te koesteren in een bijzondere status die zich onderscheidt van de
autochtone bevolking. Tegelijk levert positieve discriminatie afgunstige en andere negatieve reacties op bij
de  autochtonen,  zodat  goedbedoelde  maatregelen  uiteindelijk  een  stigma  versterken  i.p.v.  het  weg  te
werken.

U zal merken dat ik op geen enkel moment verwezen heb naar de notie multiculturele samenleving. Ik citeer
een onverdachte bron in de persoon van Eugeen Roosens: “De notie ‘multiculturele samenleving’ heeft zich
gaandeweg in het taalgebruik van vele instanties ingeburgerd. Deze term is nochtans vaag en meerduidig, in
die mate zelfs dat vele sociale wetenschappers hem onbruikbaar achten als analytisch concept. Maar in het
leven van alledag lijkt hij toch naar iets reëels te verwijzen, en het veelvuldige gebruik van de term alleen al
verdient aandacht.” (14) Samen met Roosens zou ik België een multiculturele staat kunnen noemen, omdat
op  het  territorium  van  die  staat  Nederlanders,  Walen  en  Duitsers  wonen,  intussen  aangevuld  met
vreemdelingen van  de meest  uiteenlopende staten.  In  die  neutrale  betekenis,  zou  het  begrip  bruikbaar
kunnen zijn. Maar helaas, wie het begrip multiculturele staat in de mond neemt, heeft meestal wat anders in
de zin. Het gaat vaak om mensen die het samenleven van verschillende culturen toejuichen, bewust de ogen
sluitend voor de immense samenlevingsproblemen die er het gevolg van zijn. Erger nog, de aanhangers van
de multicultuur zijn meestal mensen die de eigen cultuur maar niks vinden en alles wat vreemd is omhelzen,
hoe exotischer,  hoe  liever.  Waanzin,  want  slechts  wie  de eigen  taal  en cultuur  uitstekend beheerst  en
liefheeft, zal een gezonde openheid hebben naar andere talen en culturen.

De aanwezigheid van té veel vreemdelingen op het territorium van onze volksgemeenschap  is dus helemaal
niet te beschouwen als een verrijking voor ons bestaan, maar een feitelijk, quasi onomkeerbaar gegeven dat
veel problemen oplevert die een oplossing vergen. Zoals boven gezegd, is de enige mogelijkheid die ons ter
beschikking staat, zorgen voor een zo goed mogelijke integratie. Uit de voorgaande alinea volgt echter ook
dat een integratie maar echt kans op slagen heeft, wanneer de nationalisten in de eerste plaats dit proces
ondersteunen.  (15)  Precies  omdat  wij  de  vreemdelingen  niet  aanzien  als  een  homogene  groep,  maar
integendeel  het  onderscheid  maken  tussen  de  verschillende  volkeren  die  in  die  brede  massa  te
onderscheiden  zijn.  Etnisch  denken  naar  vreemdelingen  toe,  is  een  absolute  voorwaarde  voor  een
geslaagde integratie. Als men dat niet doet, zullen de vreemdelingen zelf ons wel met de neus op de feiten
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drukken, zoals de Molukkers en Marokkanen in Culemborg in het voorjaar van 2010. In Nederland is men
het stadium van het taboe dat op etnisch denken rust enigszins voorbij, zodat men de criminaliteitscijfers al
over  de  verschillende  bevolkingsgroepen  kan  verdelen,  het  is  absoluut  noodzakelijk  dat  men  ook  in
Vlaanderen-België  dat  taboe  van  zich  afschudt.  En  lang  niet  alleen  inzake  criminaliteit  zijn  etnische
gegevens  belangrijk,  dit  geldt  evenzeer  voor  geboortecijfers,  schoolresultaten,  werkloosheidscijfers,
tewerkstellingsstatistieken, enz. Hoe kan men gepaste maatregelen treffen naar etnische groepen toe, als
men niet voorafgaandelijk over  de noodzakelijke gegevens beschikt?

Epiloog. 

Ik ben mij ervan bewust dat het onderwerp niet exhaustief behandeld is. Veel is onbesproken gebleven, vele
aangeraakte  punten  zijn  onvoldoende  uitgewerkt.  Schrijvend  ben  ik  mij  daar  heel  scherp  bewust  van
geworden.  Als  dit  artikel  kan  bijdragen  tot  verdere  reflectie  over  een  problematiek  die  toch  wel  een
gigantische impact heeft op onze volksgemeenschap, dan is mijn doel bereikt. Het is absoluut noodzakelijk
dat nationalisten wegen op het vreemdelingenbeleid. Daarvoor volstaat het echt niet om te blijven fulmineren
tegen de aanwezigheid van te veel vreemdelingen en te kankeren over de overlast die zij op velerlei gebied
veroorzaken. Terechte verontwaardiging en gegronde aanklachten mogen en moeten, maar tegelijk dient
men op een constructieve wijze te werken aan oplossingen naar de toekomst toe.

Noten
(9) OCMW en artikel 9, alinea 3, KM nr. 133 van augustus – september 2004, blz. 1-5 (deel 1) en KM nr. 134 van

oktober – november 2004, blz. 1-6; Regering veroordeelt terrorisme, KM, nr. 140, juli – augustus 2005, blz.
1-3

(10) Freddy de Pauw, Handel in mensen, Davidsfonds, Leuven, 2001, blz. 18; zie ook mijn recensie onder de titel
Prostitutie, organenhandel en kinderkwekerijen, KM, nr. 111, nov.-dec. 2001, blz. 7–8

(11) Filip Dewinter, Immigratie: de tijdbom tikt, Tyr, Brussel, 1997, blz. 16-17
(12) Eugeen  Roosens,  Eigen  grond  eerst?  Primordiale  autochtonie.  Dillema  van  de  multiculturele

samenleving, Acco, Leuven/Amersfoort, 1998, blz. 134-136. Zie mijn recensie in KM nr. 98, jan.-feb. 2000, blz.
11-13

(13) Islam en vrijheid van godsdienst, KM nr. 174, okt.-nov. 2009, blz. 2-6
(14) Eugeen Roosens, o.c., blz. 19
(15) Ik ben het dus in grote lijnen eens met Jaak Peeters, die o.m. schrijft wat volgt: “Immers, aangezien het niet de

nationalisten zijn die vandaag de lakens uitdelen, maar hun tegenstanders, voltrekt deze integratie zich volgens
de  voorwaarden  van  de  vijanden  van  de  nationalisten  –  en  die  zijn  terug  te  vinden  in  het  Belgisch
machtssysteem.” Jaak Peeters,  Waarde landgenoten. Brief van een Vlaamse nationalist aan de nieuwe
Vlamingen, Icarus, Antwerpen, 1997, blz. 49. Ik ben het echter uitdrukkelijk oneens met een begrip als ‘nieuwe
Vlamingen’. Vreemdelingen worden geen Vlaming of Nederlander, hoe perfect ze zich ook integreren. Slechts
indien  hun  nazaten  zich  vermengen  met  autochtonen,  kan  men  generaties  later  gewag  maken  van
Nederlanders wier voorouders uit een of ander exotisch land stammen.

Dit artikel verscheen eerder in Kort Manifest nr. 181 van augustus – september 2010.
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