
 
 
 
Lezing Mr. H.P.A. Nawijn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op de  
Nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2005 van het Vlaams Belang te Antwerpen.  
 
 
NEDERLAND:  Beiroet aan de Noordzee? 
 
De Belgische premier Guy Verhofstadt zei onlangs na de moord op Theo van Gogh 
dat Nederland het Beiroet aan de Noordzee is geworden. Heeft hij gelijk?  
 
Na de politieke moorden op Pim Fortuyn en op Theo van Gogh is Nederland in grote 
verwarring. Elk incident tussen autochtonen en allochtonen, of waarbij allochtonen 
zijn betrokken, wordt breed uitgemeten in de media.  
 
Politici reageren op verschillende wijze op deze incidenten en de daarop volgende 
publiciteit. Leden van de volksvertegenwoordiging kunnen hun gewone werk niet 
meer doen. Kijk naar Hirsi Ali en Geert Wilders. Slechts onder zware bewaking van 
veiligheidsambtenaren betreden zij het parlement. Hoe lang houden zij dit nog vol? 
 
Een vrouw rijdt een Marokkaan dood, nadat hij haar tasje uit de auto had gestolen en 
daarvoor net voor een zwaar vergrijp door de rechter was veroordeeld. Hoe kon deze 
Marokkaan in Nederland, na zijn veroordeling, nog vrij rondlopen? Waarom pakt 
justitie deze vrouw op?  
 
Blunders 
 
Justitie en politie maken de grootste blunders. Denk bijvoorbeeld aan : Erik O, de 
moord op Nienke, de Baarnse moordzaak, de Puttense moordzaak en recent: de 
moord van de Brabantse huisarts op zijn echtgenote. Als Nederland 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries niet had? Wat dan? Justitie en politie hebben 
geen benul van de samenleving en staan in veel gevallen buiten de realiteit.  
 
Justitie, AIVD en politie jagen op de terreurcel, de Hofstadgroep genaamd. Steeds 
weer moeten de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, Donner en 
Remkes, in de Tweede Kamer opdraven om aan te geven waarom harde 
maatregelen in het kader van de terreurbestrijding niet kunnen worden getroffen.  
 
Vanwege de rechtstaat, zeggen zij. Nederland loopt daarbij steeds achter de feiten 
aan. Net of terrorisme niet de grootst ondermijnende criminaliteit tegen de rechtstaat 
is? 
 
Totale visie ontbreekt 
 
Een totale visie op hoe het nu verder moet met de integratie van allochtonen in de 
Nederlandse samenleving ontbreekt. Vastgesteld is dat na dertig jaar verkeerd 
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integratiebeleid, voornamelijk ingegeven door PvdA en Groen Links en gedoogd door 
CDA en VVD, Nederland zich in een multicultureel drama bevindt. 
 
Overigens is door de Commissie Blok het integratiebeleid op een uitstekende wijze 
onderzocht en geanalyseerd. De bevindingen van deze commissie zijn schrikbarend 
en onthutsend. Helaas ontbreken afdoende oplossingen naar de toekomst. 
 
Het beleid was onder het eerste en tweede kabinet Paars voornamelijk gebaseerd 
op: laat de immigranten maar komen, eigen taal mogen zij blijven spreken (die 
moeten zij eerst leren, voordat men aan Nederlands toekwam), hun eigen identiteit 
en cultuur mag met zwaar gesubsidieerde overheidssteun worden behouden en 
Nederlander kon je snel worden als je maar vijf jaar legaal in Nederland verbleef. Of 
je de Nederlandse taal sprak of niet was ingeburgerd dat was niet belangrijk. 
 
Het zit goed fout in Nederland 
 
Duidelijk is dat het goed fout is in Nederland. Dat merk je ook aan de bevolking. De 
mensen voelen zich niet meer thuis in eigen land of stad en zijn bang voor de Islam, 
voelen zich niet veilig en schelden op "softe" bestuurders die de feiten niet onder 
ogen durven zien. Daarbij komt nog dat het ondernemersklimaat slechter wordt. 
Bedrijven trekken weg uit Nederland (Philips naar China, Ritmeester naar Duitsland, 
boeren naar Denemarken, software wordt in India gemaakt, kledingproductie wordt 
steeds meer in India en China ondergebracht). De bureaucratie en de regels van de 
overheid beknellen de ondernemers. 
 
Eigen volk het laatst. 
 
Nederland heeft onder Paars niet alleen op integratiegebied gefaald, maar op alle 
fronten. In uw land mag je geloof ik niet zeggen ”Eigen volk eerst” omdat je dan een 
racist bent. Een discussie over feiten moet in de politiek altijd gevoerd kunnen 
worden, zonder dat men via vooroordelen of met behulp van de rechter de andere 
partij de mond snoert. Pim Fortuyn heeft altijd benadrukt dat de vrijheid van 
meningsuiting een groot goed is, waar geen inbreuk op gemaakt mag worden. 
Inperking van dit grondrecht ligt voornamelijk bij de fatsoennormen van de spreker. 
Daarom mag Hirsi Ali spreken. Of het verstandig is wat ze zegt, is een tweede. Dat 
moet de kiezer beoordelen.  
 
In Nederland lijkt het dat onder Paars 1 en 2 en nu onder Balkende II de oneliner 
“Eigen volk laatst” het leidmotief is. Regerende politici die zich daaraan schuldig 
maken zouden ter verantwoording moeten worden geroepen. Immers, zij doen 
afbreuk aan degenen die hen hebben gekozen en maken de politiek 
ongeloofwaardig. 
 
Ik noem enkele voorbeelden van ”Eigen volk laatst”  
 
Nederland is de laatste 10 jaar de grootste nettobetaler aan de Europese Unie 
geweest. U weet dat meer dan 50 % van de uitgaven van de EU worden besteed aan 
de landbouw. U weet dat Nederland groot is geworden door de boeren. Wat is het 
gevolg van dit beleid? Elk jaar verdwijnen in Nederland 4000 boeren. Zeer veel 
varkensboeren zijn na de varkenspest failliet gegaan en leven nu in de 
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schuldsanering. Drama’s spelen zich af in de boerengezinnen (zelfmoord, psychische 
problemen, etc.).  
 
Boeren in de steek gelaten 
 
Waar is Brussel? Waar is de EU om in ieder geval deze boeren financieel te hulp te 
schieten? Waar is de heer Zalm, die als Minister van Financiën jaren lang de bijdrage 
aan de EU keurig afdraagt? Helemaal nergens, de boeren worden in de steek 
gelaten en vluchten naar (NB) andere EU-landen, zoals Duitsland, Polen en 
Denemarken. Gelden daar dan niet de EU-regels uit Brussel?  
 
Ondernemers aangepakt 
 
De kleine ondernemers, de kurk van de Nederlandse economie, worden sinds de 
heer Zalm (toch de man van de VVD: de liberale partij voor de ondernemers) aan de 
macht is als Minister van Financiën overladen met administratieve lasten en 
bureaucratische regels. Wordt maar eens ondernemer in Nederland.  
 
En dan de belastingdienst, onder leiding van de heer Wijn (CDA, toch de partij voor 
het midden- en kleinbedrijf?). Kleine ondernemers zwichten onder de knoet van deze 
dienst. Betaal je niet snel of is de afbetalingsregeling niet naar de zin van een 
loketambtenaartje dan staat de Belastingdienst voorop om het faillissement aan te 
vragen. Trots kondigt Wijn aan dat hij het tweede huizenbezit van Nederlanders in 
Frankrijk en Spanje fiscaal wil aanpakken. Flink hoor. Maar is hij op onderzoek 
uitgeweest in Turkije en Marokko? Worden tweede huizen aldaar aangegeven door 
onze medeburgers? Of gaat het daar net zo als bij Vinkenslag, u weet wel, de 
woonwagenbewoners uit Maastricht die jarenlang geen belasting betaalden of tegen 
een zeer gereduceerd tarief.  
 
Ouderen de dupe 
 
Dan hebben we nog de oudere mensen met een klein AOW-tje: 946 euro in de 
maand. Zij dreigen de dupe te worden van de bezuinigingsdrang. Zij moeten 
misschien zelf wel AOW-premie blijven betalen na hun 65ste, laat staan voor hun 
eigen ziektekosten opdraaien. Schandelijk. Bovendien lopen zij de kans in een 
verpleeghuis te worden gestopt, met hun vieren op een kamer en als bezit één 
nachtkastje.  
 
De Nederlandse gedetineerden bevolking, die voor 80 % uit allochtonen bestaat, 
gaat na veel debatten en veel tegenstand van Minister Donner, nu eindelijk met z’n 
tweeën op een cel. Afschaffen: die verpleeghuizen. Het is mensonwaardig.  
 
Ziektekosten schrikbarend gestegen 
 
De ziektekosten in Nederland zijn in de laatste jaren schrikbarend gestegen. 
Waardoor? De komst van tienduizenden immigranten heeft grote gevolgen voor de 
sociale verzorgingsstaat en dus ook de gezondheidszorg. Daar heeft geen politicus 
opgerekend. Ondanks waarschuwingen walste de politiek maar door. De Turken en 
Marokkanen kun je dat niet verwijten. Wel de regerende politici. Zij zijn immers 
verantwoordelijk voor dit beleid. Zij wilden de feiten niet onder ogen zien. Nederland 
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heeft 55.000 gastarbeiders gehaald. De rest is gekomen door gezinshereniging, 
gezinsvorming en andere familie-natrek. Thans meer dan één miljoen.  
 
Wie een waarschuwende vinger ophief, was racist, extreemrechts of deed denken 
aan de Tweede Wereldoorlog (vgl. de verwensingen aan het adres van Pim Fortuyn). 
Wie zijn de dupe van dit schandalige beleid? De sociale verzorgingsstaat bestaat niet 
meer voor de ouderen, die Nederland na de oorlog hebben opgebouwd. Nee, zij 
worden ervoor gestraft. 
 
Er moet iets gebeuren...... 
 
Ik kan zo met voorbeelden nog wel even doorgaan. Maar dat zou te ver voeren. Ik 
ben er stellig van overtuigd dat in Nederland het roer om moet. Zo kan het niet 
langer. En laat ik voorop stellen. Ik geef de schuld niet aan de ingeburgerde 
allochtonen in Nederland. De schuld ligt bij de politici die de laatste tientallen jaren 
aan de macht zijn (geweest).Zij hebben zich bij het bedenken van oplossingen voor 
het immigratie- en integratieprobleem nooit willen baseren op cijfers.  
 
Zij bagatelliseren de problemen in de grote steden. Zij gedroegen zich als 
struisvogels: met de kop in het zand. Zij hebben nooit een visie ontwikkeld over de 
demografische toekomst van Nederland. Alles is op zijn beloop gelaten. 
 
Assimileren of integreren? 
 
Met Filip Dewinter ben ik het eens als hij schrijft (blz. 190 van Baas in eigen land) dat 
de massale aanwezigheid van niet-Europese vreemdelingen op ons grondgebied 
een toetssteen is voor de mate waarin wij erin slagen om vreemdelingengroepen te 
assimileren (HN: of te integreren) in onze volksgemeenschap zonder onze eigenheid 
en identiteit prijs te moeten geven, zonder onze nationaliteit te grabbel te moeten 
gooien en zonder van ons land een multiculturele smeltkroes te moeten maken.  
 
Dit betekent dat de in ons land verblijvende allochtonen voor de dwingende keuze 
moeten worden geplaatst: assimilatie of terugkeer. De nationaliteitsverwerving moet 
het sluitstuk van een geslaagd assimilatie(HN: integratie)proces zijn. We weten dat 
een aanzienlijk deel van de vreemdelingen hun lot aan onze gemeenschap hebben 
verbonden of willen verbinden. Wie zich aanpast, wie zich onze wetten, normen en 
waarden tot de zijne wil maken, wie onze taal en gewoonten overneemt en koestert, 
mag rekenen op onze gastvrijheid en moet via strenge criteria onze nationaliteit 
kunnen verwerven.  
 
Voor degenen die zich niet willen assimileren (HN: integreren), die onze taal 
weigeren te spreken en te leren, die onze waarden en normen afwijzen, is hier geen 
toekomst. 
 
Hoe nu verder in Nederland? 
 
In Nederland zal zo snel mogelijk een behoorlijk debat over de nationale identiteit en 
de culturele eigenheid van Nederland moeten plaatsvinden. Bij het vaststellen van de 
nationale identiteit spelen de volgende factoren een rol (in wisselwerking met elkaar): 
taal, grondgebied, etnische oorsprong, cultuur/beschaving, godsdienst, het gevoel tot 
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eenzelfde gemeenschap te behoren, de wil om samen te leven en een 
gemeenschappelijk verleden.  
 
Henk Vonhoff (VVD-politicus) zegt het treffend in Forum, opinieblad VNO-NCW, nr. 
24 van 23 december 2004. ”De Nederlandse cultuur is ontstaan op het moment dat 
onder leiding van Willem van Oranje de gewesten zich vrijvochten uit het 
Bourgondisch staatsverband. Nederland is toen een staat geworden op basis van 
christelijke en humanistische grondbeginselen. Een staat waarin kerk en staat zijn 
gescheiden. Kiezen voor dit land is kiezen voor die grondtoon. We hebben mensen 
uit andere windstreken de illusie gegeven dat zij op evenwaardige manier hun cultuur 
kunnen beleven. Migranten moeten kiezen voor de dominante cultuur en zich 
daaraan aanpassen, willen zij kunnen aarden. Dat is geen onverdraagzaamheid, dat 
is voldoen aan eisen van goed burgerschap.”  
 
Als de Nederlandse politiek zich in dit debat niet eensgezind toont, dan vrees ik dat 
er een splitsing in de Nederlandse samenleving zal plaatsvinden. Ik heb niet veel 
hoop op een goede afloop als ik Femke Halsema (fractieleider Groen Links) in de 
Tweede Kamer hoor verkondigen dat zij in de eerste plaats wereldburger is, in de 
tweede plaats Europeaan en in de laatste plaats Nederlander.  
 
Eerst Nederlander, dan Europeaan en dan wereldburger 
 
Dit is een fundamentele uitspraak, waar ik het uit de grond van mijn hart oneens ben: 
”Ik ben eerst Nederlander, dan Europeaan en dan wereldburger. Het gekke is dat 
veel linkse Nederlanders niets hebben met de Nederlandse geschiedenis en cultuur. 
Dat verandert alleen als het om de oorsprong van het Koninklijk Huis gaat. Het 
Koninklijk Huis is de basis voor de Nederlandse identiteit en de culturele eigenheid. 
En dat moet zo blijven. 
 
We moeten in Nederland toe naar een afschaffing van het minderhedenbeleid en het 
onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. Dat laatste werkt discriminerend. 
We moeten toe naar een onderscheid tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. 
Het Nederlanderschap moet worden verdiend. Niet na vijf jaar, maar eerst na tien 
jaar kun je Nederlander worden.  
 
Strenge integratie c.q. assimilatie-eisen 
 
Men moet dan aan alle strenge integratie c.q. assimilatie-eisen hebben voldaan: men 
moet hebben gewerkt, een opleiding hebben gevolgd, zich Nederlander voelen en 
Nederlander willen zijn, voldoende middelen van bestaan hebben opgebouwd, over 
verantwoorde huisvesting beschikken, de Nederlandse normen, waarden en wetten 
naleven en uiteraard niet met politie en justitie in aanraking zijn geweest. 
 
De grenzen moeten verder dicht. Bij gezinsvorming moet ook aan het 
huisvestingsvereiste zijn voldaan. Achterstandswijken met veel allochtonen, met een 
uitkering, moeten projectmatig worden aangepakt. Of werk verrichten of met een 
premie terug naar het land van herkomst. Men moet perspectief bieden aan 
allochtone gezinnen in een uitzichtloze situatie.  
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Reparatie is hard nodig. Anders blijven deze wijken ghetto’s. Werken is gezond voor 
iedereen. 
 
Criminele allochtonen terugsturen 
 
Criminele allochtonen moet de Nederlandse nationaliteit worden ontnomen en 
moeten teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Straffen opgelegd aan 
vreemdelingen moeten in het land van herkomst worden uitgezeten. Turkije en 
Marokko moeten gedwongen worden hun criminele landgenoten terug te nemen.  
Criminele Antillianen moeten hun straf op de Antillen uitzitten. Nederland moet daar 
meerdere detentie-inrichtingen en jeugdheropvoedingskampen inrichten. 
 
Verbod op hoofddoekjes bij de overheid en in bedrijven. 
 
Hoofddoekjes moeten worden verboden in overheidsfuncties en werkgevers mogen 
zelf kledingvoorschriften opstellen. De scheiding van kerk en staat moet strak worden 
doorgevoerd in het maatschappelijke leven. Islamitische scholen mogen niet meer 
worden gesticht vanwege het anti-integratiekarakter daarvan. De Grondwet moet 
daarom worden aangepast. Openbare en bijzondere (christelijke) scholen kunnen 
gewoon blijven bestaan. De Grondwet moet op meerdere plaatsen worden 
aangepast, aangezien deze stamt uit 1848 en niet meer van deze tijd (2005) is. 
 
Harde aanpak terrorisme en fundamentalisme 
 
Terrorisme en fundamentalisme moeten keihard worden aangepakt. Financiering 
vanuit het buitenland moet volstrekt onmogelijk worden gemaakt. Terroristen die 
plannen smeden om aanslagen te plegen moeten preventief worden aangepakt. 
Straffen en uitzetten. Hetzelfde geldt voor haatpredikende imams. De AIVD moet de 
mogelijkheid tot infiltreren in terreurgroepen worden geboden. 
 
Tot slot. 
 
Nederland moet af van het principe ”Eigen volk laatst”. Nederland moet voor 
Nederland kiezen. Dit betekent uitgaan van de nationale identiteit en van de culturele 
eigenheid. En dat betekent ook Turkije niet in de Europese Unie en Nee tegen de 
Europese Grondwet. Laat Europa eerst zelf orde op zaken stellen en geef het 
vetorecht niet uit handen, zoals de Europese Grondwet voorschrijft.  
 
Als wij met U in Vlaanderen kunnen samenwerken op basis van het bovenstaande, 
dan zou mij dat een groot goed zijn. Nederland en Vlaanderen behoren tenslotte tot 
hetzelfde taalgebied en wij hebben samen een grote geschiedenis in literatuur, 
schilders en andere culturele erfgoederen. 
 
Tot slot: het zgn. cordon sanitair in België is een aanslag op de democratische 
rechtstaat. Maar trek het u niet aan. Pim Fortuyn onderging hetzelfde in Nederland, 
maar men kon tenslotte niet meer om zijn gedachtegoed heen. Zijn tegenstanders 
van toen weten nu niet hoe snel zij hem moeten citeren van links naar rechts. 
 
Ik wens U een gezond en gelukkig en vooral politiek succesvol 2005. 
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