
Discussietekst voor de werkgroep immigratie-integratie

Waarom integratie ?

Vrijwel iedereen is er van overtuigd dat de migranten bij ons zullen blijven en dat, voor ons
de enige goede oplossing bestaat in integratie van migranten.  Er is nog wat discussie 
over de vraag of integratie volstaat.  Of moeten we gaan tot assimilatie van migranten in 
onze Vlaamse gemeenschap?  Die discussie lijkt me niet zo belangrijk want goede 
integratie zal onvermijdelijk na een of twee generaties leiden tot assimilatie.  Indien er 
geen assimilatie volgt was de integratie niet geslaagd.  Integratie betekent nog niet dat 
migranten hun cultuur moeten verloochenen en ook niet dat de Vlaamse gemeenschap 
niet verandert door de integratie van een grote groep migranten.  Onze gemeenschap zal 
en moet verrijkt worden met de goede elementen uit de cultuur van de inwijkelingen.

Problemen inzake integratie betreffen bijna uitsluitend de moslim-gemeenschap.  
Migranten uit andere Europese landen, uit Afrikaanse landen met een christelijke cultuur 
en uit het verre Oosten stellen op dit ogenblik geen probleem.  We kunnen ons wel 
afvragen of migranten uit Angelsaksische landen zich zullen integreren in onze 
gemeenschap, maar dat is een ander probleem dat los staat van het onderwerp van deze 
werkgroep. 

Maar wat denken de migranten daar zelf over?  

Welke redenen hebben migranten om zich te integreren in onze Vlaamse 
gemeenschap?

De meeste migranten zijn naar hier gekomen om voor zichzelf en hun familie een betere 
materiële toekomst te verwerven.  Dat kan zijn betere werkgelegenheid, hogere wedde, 
een uitkering door de sociale zekerheid, betere gezondheidszorg, betere opvoeding voor 
hun kinderen, etc.  Een manier om volop te kunnen genieten van die voordelen is zich zo 
goed mogelijk integreren in onze gemeenschap. Dat begint met de taal van de 
meerderheid van de bevolking te gebruiken of beter nog de taal van de machthebbers in 
het nieuwe vaderland.  Om de kinderen volop te laten genieten van deze integratie moet 
men ze opvoeden in de dominante taal van het land en dus de moedertaal verloochenen. 
Dat de communicatie met de grootouders moeilijk of zelfs onmogelijk wordt moet men erbij
nemen en dat wordt meestal zelfs door de grootouders gemakkelijk aanvaard. Dat is de 
manier waarop miljoenen Vlamingen zich geïntegreerd hebben in Wallonië en in Brussel. 
Dat is ook de manier waarop veel migranten zich goed integreren.  Dat heeft wel als 
nadeel dat de eerste generatie heel wat inspanningen moet doen, heel wat moet 
verloochenen en toch steeds vreemdeling blijft. De volledige integratie wordt meestal pas 
verwezenlijkt door de tweede of derde generatie.  Door de volgmigratie kan goede 
integratie uitgesteld of zelfs onmogelijk worden. 

Migranten die zich willen integreren in onze gemeenschap hebben er alle belang bij dat 
onze gemeenschap welvarend blijft.  Daarom moeten ze volop meewerken aan de 
voortdurende opbouw van onze gemeenschap.  Dat betekent werken, belastingen betalen,
bijdragen aan de sociale zekerheid, door sociale controle meewerken aan de openbare 
veiligheid, de taal van onze gemeenschap spreken, meewerken aan onze democratie, etc.
Dit alles komt zal vaak in conflict komen met de trouw aan de eigen 
migrantengemeenschap.  Migranten moeten dus kiezen tussen goede integratie of het 
behouden van een goede band met hun eigen familie en hun eigen volk. 

Redenen waarom migranten zich niet zouden integreren in onze cultuur.  

Met de huidige demografie en de te verwachten volgmigratie zal moslim-gemeenschap 
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over ongeveer 20 jaar de meerderheid van de bevolking uitmaken in de Vlaamse steden 
en over ongeveer 40 jaar in gans Vlaanderen.  Vermits in onze cultuur democratie de regel
is, zou de macht dan moeten toekomen aan de meerderheid van de bevolking, dus aan de
migranten uit moslim-landen.  Twintig tot veertig jaar is ongeveer de tijd die nodig is voor 
volledige integratie.  Waarom de moeilijke integratie in een vreemde cultuur aanvatten en 
een groot deel van de eigen cultuur afstoten, als je eigen cultuur de dominante cultuur zal 
worden en de macht zal verwerven?  Waarom Nederlands leren als je eigen taal een 
wereldtaal is?  Het Arabisch is de vierde meest gesproken taal in de wereld.  Het 
Nederlands staat ongeveer op de veertigste plaats.  

Migranten worden dus voor een moeilijke keuze geplaatst: 

Ofwel kiezen ze voor een moeilijke integratie in een vreemde cultuur en doen ze afstand 
van hun eigen taal en cultuur in de hoop dat hun kinderen en kleinkinderen over 30 à 40 
jaar zullen behoren tot de dominante cultuur in hun nieuwe vaderland en tot de groep die 
politieke macht heeft.  

Ofwel blijven ze trouw aan hun eigen taal en cultuur, integreren ze zich niet in de huidige 
dominante gemeenschap in hun nieuwe vaderland en blijven ze leven als vreemdeling.  Ze
blijven wel geïntegreerd in hun eigen gemeenschap in het besef dat op die manier hun 
kinderen of kleinkinderen zullen deel uitmaken van de moslim-gemeenschap, die over 20 
à 40 jaar de dominante gemeenschap zal zijn en de macht zal verwerven in hun nieuwe 
vaderland. 

Migranten uit moslim-landen vinden in hun godsdienst en in hun cultuur hun eigen 
identiteit en waardigheid.  Integratie in wat zij beschouwen als een decadente en 
uitstervende cultuur is een weinig aantrekkelijk vooruitzicht.  Zij vinden bij ons geen 
alternatieve levendige levensbeschouwing en geen wervend nationaliteitsgevoel.  Hier 
vinden zij enkel individualisme ten dienste van materiële overvloed.  Daarom klampen ze 
zich vast aan de godsdienst en cultuur van hun thuisland. 

Een deel van de migranten hoopt dat ze hier slechts tijdelijk zullen verblijven en daarna in 
betere omstandigheden kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.  Dat is in 
belangrijke mate gebeurd met gastarbeiders uit Italië en Spanje.  Het is mogelijk en 
waarschijnlijk dat veel Turken over 10 à 20 jaar naar hun land zullen terugkeren als de 
politieke en economische toestand daar verder verbetert en er daar meer en betere 
werkgelegenheid zal zijn dan bij ons.  Dat veel Turken zullen terugkeren naar Turkije is 
waarschijnlijk omdat de Turkse economie nog in de groeifase zit terwijl het geboortecijfer 
er nu reeds gedaald is beneden het vervangingscijfer.  In een volgende generatie zal de 
bevolking van Turkije dus dalen en zal er een tekort aan arbeidskrachten zijn.  Voor 
Marokkanen is dit nog niet voor de komende jaren, maar het is wel mogelijk over ongeveer
20 à 30 jaar.

Of migranten zich best integreren in hun nieuwe vaderland hangt dus grotendeels af van 
wat de toekomst ons brengt. Deze toekomst zal bepaald worden door de verhouding 
tussen de snelheid van integratie van migranten en de snelheid van nieuwe immigratie.  
Indien meer migranten binnenkomen dan we kunnen integreren, zullen uiteindelijk de 
migranten en hun niet of onvolledig geïntegreerde afstammelingen de meerderheid van de
bevolking uitmaken.  Indien we het echt menen met de democratie zullen zij langs 
democratische weg de macht verwerven en hun wetten en zeden kunnen opleggen aan de
ganse bevolking. 

Deze toekomst wordt ook bepaald door de demografie.  Indien voortplanting van de 
autochtone bevolking lager blijft dan wat nodig is om de vorige generatie te vervangen en 
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de autochtone bevolking dus in aantal daalt, is het onvermijdelijk dat de migranten de 
meerderheid van onze bevolking zullen uitmaken.  Enkel de tijdspanne waarop dit zal 
gebeuren blijft nog onzeker. 

Uiteindelijk blijft er voor de migranten slechts één goede reden over om zich te 
integreren, namelijk dat ze willen bijdragen om hier een welvarende gemeenschap in
stand te houden.

Indien migranten zich niet goed integreren in onze gemeenschap, de meerderheid 
verwerven en hun wetten en zeden aan onze bevolking opleggen, mogen we verwachten 
dat op termijn ons land even weinig welvarend, even arm en even gevaarlijk zal zijn als het
land dat ze ontvlucht hebben.  Wij denken dat de welvaart van ons land te danken is aan 
ons werk en aan de manier waarop we onze samenleving ingericht hebben.  Het is niet te 
danken aan onze grondstoffen die uitgeput zijn of aan ons klimaat dat niet bijzonder goed 
is.  Door de ondervinding en de fouten van vele eeuwen zijn we erin geslaagd hier een 
tolerante samenleving in te richten die gezorgd heeft voor een lange periode van vrede.  
Dat heeft geleid tot grote welvaart.  We hebben hier een samenleving die solidair is met de
armste leden van de samenleving.  Indien migranten daar blijvend willen van genieten, 
moeten ze zich dus integreren en uiteindelijk assimileren in onze gemeenschap. 

Deze redenering strookt niet met wat de islam verkondigt.  Volgens hen is de islam de 
beste godsdienst en de beste levensbeschouwing.  Dat niet zij maar het westen welvarend
is, is uitsluitend te wijten aan de slechtheid van de westerse mensen. Het westen is de 
grote Satan.  De slechtheid van het westen komt tot uiting in racisme en imperialisme.  

Indien een belangrijk deel van de migranten vast houdt aan deze islamitisch stelling en 
zich blijft verzetten tegen integratie en indien deze groep samen met de zwijgende massa 
de meerderheid haalt in ons parlement, mogen we verwachten dat onze westerse 
gemeenschap ineen stort en vervangen wordt door een islamitische gemeenschap die 
haar levenswijze oplegt aan de ganse bevolking. 

Kan en zal de islamitische migranten-gemeenschap evolueren naar een gematigde 
Europese islam ?

In zijn discussietekst “De struikelstenen voor de integratie van moslims” komt prof. Eric 
Ponette tot de conclusie dat de oplossing ligt in het ontstaan en van moderne, gematigde 
en tolerante Europese islam.  Hij blijkt dus te geloven in die mogelijkheid.

Wouter Beke in zijn lezing ‘Het actief pluralisme als grondslag van een Europese islam’ 
komt ongeveer tot dezelfde conclusie.

Edwin Truyens in zijn artikels “Islam en vrijheid van godsdienst” en “Nationalisme en 
migratie” schijnt niet te geloven in de mogelijkheid van een Europese islam die zich goed 
integreert in onze gemeenschap.  Zijn scepticisme steunt op de vaststelling dat een 
moderne Europese islam in strijd is met de fundamentele eigenschappen van de islam.

Ayaan Hirsi Ali in haar essay “A problem from heaven” pleit voor steun aan 
hervormingsgezinde moslims.  Haar opinie is belangrijk omdat zij opgevoed werd als 
moslima en door haar verblijf in Nederland de islam verlaten heeft.  Zij kent dus de islam 
zeer goed.  Zij gelooft dus blijkbaar wel in de mogelijkheid van een moderne Europese 
islam, maar ze zegt er wel bij dat dit een evolutie over een lange termijn zal zijn.  Zij 
vergelijkt de positie van de huidige hervormingsgezinde moslims met christelijke 
hervormers van de 17de eeuw.  Ze pleit voor westerse steun aan die hervormingsgezinde 
moslims, net zoals het westen de kritische stemmen in de communistische landen 
gesteund heeft, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot implosie van het communisme.
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Zal er een Europese islam ontstaan of zal de islam in Europa verdwijnen?

Er blijkt dus geen eensgezindheid te bestaan aangaande de mogelijkheid van een 
moderne Europese islam.  Velen denken dat dit volledig is tegenspraak is met het wezen 
zelf van de islam. Vermits, volgens de islam, de koran het woord van God is, is het 
ondenkbaar dat er een moderne gezuiverde versie van de koran zou gemaakt worden.  
Ook wordt gezegd dat hervormingsgezinde moslims slechts een kleine minderheid 
uitmaken en helemaal niet representatief zijn voor de moslim gemeenschap.  Dat is 
ongetwijfeld zo, maar hervormers beginnen altijd met een kleine minderheid van 
intellectuelen.  Ayaan Hirsi Ali vergelijkt de huidige moslim-hervormers met de 
hervormingsgezinde christenen uit de 17de eeuw.  Dat is meer dan drie eeuwen geleden.  
Het ontstaan van een hervormde islam hoeft geen drie eeuwen te duren, maar zal toch 
tientallen jaren vergen. 

Een alternatief voor een hervormde islam is een implosie van de islam in Europa, net 
zoals we nu een implosie van het Europese christendom meemaken of net zoals we de 
implosie van het communisme gebeurd is.  Mogen we verwachten dat in een niet al te 
verre toekomst de migranten uit moslim-landen massaal de islam zullen verlaten en zullen 
kiezen voor volledige integratie in het seculiere westen?  Om te slagen zou dit moeten 
gebeuren vooraleer de islam de meerderheid van de westerse bevolking uitmaakt en de 
macht grijpt.  

Hoe kunnen wij bijdragen tot een gunstige evolutie ?

Bijdragen tot een gunstige evolutie betekent ook bijdragen tot het overleven van ons volk.  
In tegenstelling tot wat we zingen in ons volkslied, kan een volk wel vergaan.  Een voor 
ons gunstige evolutie betekent integratie van de inwijkelingen.  We moeten dus de 
integratie steunen en hervormingsgezinde moslims steunen.  

Robrecht Vermeulen
29 februari 2016
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