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segregatie en deling

Tijdens een kabinetsformatie sturen belangengroepen beleidsvoorstellen naar de 
(in)formateur. Het is een traditie, bij mijn weten zonder formele regels, en zodoende niet 
voorbehouden aan belangengroepen. Daarom stuur ik zelf een beleidsvoorstel, dat qua 
inhoud sterk afwijkt van de gangbare brieven. Als de formatie langer duurt, stuur ik misschien 
meerdere voorstellen. Dat is nodig en wenselijk, omdat belangrijke thema's onderbelicht 
blijven tijdens de formatie (en de verkiezingscampagnes). Voorbeelden zijn de toenemende 
structurele ongelijkheid, de plaats in de samenleving van specifieke minderheden zoals 
homo's, Joden, en orthodox-protestanten, de eisen van het feminisme, pornografie, de 
houding tot Israël, en nieuwe technologieën zoals autonome voertuigen en robots. Politiek-
filosofische themas, zoals de noodzaak van Nederland of de ethiek van de democratische 
rechtsorde, komen ook nooit aan de orde.

Deze eerste brief gaat over migratie, integratie, en de gevolgen voor de samenleving. 
Daarover wordt wel gesproken, maar op een ontwijkende en oppervlakkige manier. 
Radicalisering in letterlijke zin, een probleem vanuit de wortels benaderen, is hier wenselijk. 
De gangbare benadering faalde, en het is logisch om radicale alternatieven te bedenken. 
Deze brief is een bijgewerkte versie, van de brief die ik aan de (in)formateurs stuurde, in 
oktober 2012.

De politieke haalbaarheid van mijn voorstellen doet er niet toe. Het gaat om het principe dat 
een burger een eigen visie op de toekomst van staat en samenleving mag bedenken, 
formuleren, en uiten, ook tegenover de staat. Dat is niet voorbehouden aan de Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie en de overige belangengroepen, die mw. Schippers 
hebben aangeschreven met hun eisen. Mochten er twijfels zijn over de status van deze brief, 
dan beroep ik mij op artikel 5 van de Grondwet, dat het petitierecht garandeert. 

Migratie en integratie

De afgelopen decennia hebben de thema's migratie, integratie en nationale identiteit, een 
grote rol gespeeld in de Nederlandse politiek. De opkomst van de rechts-populistische 
partijen LPF en PVV, leidde tot de grootste verschuiving in de parlementaire politiek sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Het integratie-debat blijft echter steken in herhalingen.



Daarvoor is er wel een verklaring, met een goede basis in de politieke theorie. De 
constituerende waarden van een staat, waaronder zijn eigen bestaan, staan niet ter discussie 
binnen het politiek stelsel. Gebeurt dat wel, zoals in België, dan is het een teken dat de staat 
verzwakt is. Discussie over de constituerende waarden ondermijnt namelijk de legitimiteit, 
die alle staten nodig hebben om te functioneren.

In Nederland staat de nationale eenheid, in brede zin, niet ter discussie. Dat belemmert het 
debat over migratie, integratie, en nationale identiteit. Het gevolg is een pseudo-debat 
binnen politiek-correcte kaders. Er is veel ophef, maar het leidt nergens naar toe. Ik probeer 
hier uit te leggen wat het probleem is, en de oplossing volgt vanzelf.

Nederland is niet het enige West-Europees land met een 'integratie-probleem'. Een 
vergelijking met andere landen maakt een patroon zichtbaar. Een etnisch homogeen land 
verandert door massa-immigratie. Als reactie daarop, ontstaat een volksnationalistische, 
eurosceptische, en xenofobe partij. Die krijgt de steun van 15% tot 20% van de kiezers. De 
gevestigde partijen proberen deze mensen te paaien, door migranten te dwingen tot 
integratie. Dat leidt niet tot assimilatie, en de autochtone ontevredenheid neemt ook niet af. 
De autochtone samenleving polariseert.

Dat steeds rond 20% van de autochtone bevolking voor dergelijke stromingen kiest, is een 
aanwijzing voor een autonoom verschijnsel. Het heeft, met andere woorden, niets te maken 
met de politieke geschiedenis van de individuele landen, meer met de mensen zelf.

Xenofobie

Naar alle waarschijnlijkheid is de oorzaak biologisch: ongeveer een-vijfde van de bevolking 
is klinisch xenofoob. Een aangeboren xenofobie laat zich goed verklaren vanuit de 
evolutionaire biologie. De mens heeft lange tijd in kleine groepen geleefd, met een vijandige 
verhouding tot andere vergelijkbare groepen. Snelle herkenning van niet-leden, en 
defensieve reacties daarop, hadden evolutionair voordeel. Dat werd een nadeel met het 
ontstaan van steeds complexere samenlevingen, maar bij een deel van de mensheid zijn de 
defensieve reacties blijkbaar nog sterk aanwezig.

'Xenofobie' is niet de beste omschrijving. Het is niet louter angst, dus geen fobie in letterlijke 
zin. Xenofoben lijden stress in de nabijheid van mensen, die voor hen wezenlijk anders zijn. 
Ze reageren daarop met agressie, niet met vluchten. Xenofoben vormen een gevaar, vooral 
voor de 'vreemden', maar ook voor derden, die ze met de vreemden associeren.

Biologische verklaringen voor de xenofobie zijn al langer bekend, maar gelden als taboe in 
de wetenschap, omdat ze een 'rechtvaardiging voor racisme' zouden leveren. Deze 
misplaatste politiek correctheid heeft analyse en beleidsinnovatie lange tijd geblokkeerd. Het 
wezenlijk probleem is dat een deel van de bevolking biologisch niet in staat is, om in een 
multi-etnische samenleving te leven. Dat moeten ze wel, en daarom raken ze boos en 
gefrustreerd. Politieke partijen zoals de LPF en PVV geven uiting aan deze boosheid, maar 
kunnen de oorzaak zelf niet wegnemen. Dat geldt ook voor Vlaams Belang in Vlaanderen, 
het Front Nationale in Frankrijk, en andere vergelijkbare partijen.

De aanwezigheid van een xenofoob kiezersblok, is geen garantie dat een specifieke partij 
overleeft, of politiek iets bereikt. De LPF stortte roemloos in elkaar, na de dood van Fortuyn. 
Het betekent wel, dat zulke partijen niet te bestrijden zijn met politieke middelen. De 
xenofobe kiezer is een gegeven, de partij waarop hij stemt niet. Verdwijnt de ene partij als 
spreekbuis van de xenofoben, dan komt er een opvolger, zoals de PVV de LPF opvolgde.



Gevolgen voor het politiek proces

De specifieke achterban stelt ook grenzen aan de groei van de xenofoob-populistische 
partijen. Ze blijven doorgaans steken bij 20%. Desondanks kan de partij het politiek proces 
gijzelen, doordat andere partijen voortdurend concessies doen aan hun xenofobe kiezers. 
Alle grote Nederlandse partijen maken zich daaraan schuldig, tegenover de LPF destijds, nu 
tegenover de PVV. Die concessies zijn nooit voldoende, omdat ze de oorzaken van de 
xenofobe frustratie niet wegnemen. Dat leidt tot nog meer frustratie: het is een vicieuze 
cirkel.

Daarom moet de politiek de vraag stellen: wat willen die mensen eigenlijk? Wat willen Henk 
en Ingrid? Het antwoord laat zich afleiden uit bijvoorbeeld hun afkeer van de massa-
immigratie. Hun wensen zijn ook herhaaldelijk zichtbaar online - over de jaren miljoenen 
tweets, reacties, comments, en blogposts.

Henk en Ingrid willen Nederlandse wijken, bewoond door Nederlanders, waar Nederlands 
op straat wordt gesproken. Ze willen Nederlandse scholen met Nederlandse docenten, waar 
kinderen de Nederlandse cultuur en geschiedenis leren. Ze willen Nederlandse 
ziekenhuizen met Nederlandse artsen en verplegers. Ze willen op hun werk Nederlandse 
collega's treffen, en ze willen Nederlandse winkels met Nederlands personeel.

Uit de wensen volgt de oplossing: de samenleving zo inrichten, dat deze mensen zo veel 
mogelijk onder elkaar kunnen leven, vrij van alles wat hun stoort. Leidraad is niet 'eigen 
volk eerst', maar 'eigen volk in eigen kring'. Dat vereist een mate van scheiding, dat de 
historische verzuiling overtreft. Segregatie, dus, maar niet voor iedereen. De niet-xenofobe 
autochtonen, die met allochtonen kunnen en willen leven, blijven dat doen. Dat is een groot 
verschil met de segregatie in de VS of Zuid-Afrika: die kende geen multi-etnische optie.

Segregatie heeft zeker een slechte naam, en het botst ook met de anti-discriminatie 
wetgeving. Die zal afgeschaft moet worden, en Nederland moet ook derogeren van de 
internationale verdragen, waarop de wetgeving gebaseerd is.

Segregatie-beleid formuleren

Een segregatie-beleid kan met het historisch verzuilingsmodel beginnen. Die heeft het 
voordeel van bekendheid, en was ook grotendeels vrijwillig. Zonder dwang stuurden 
katholieke ouders hun kinderen naar de katholieke scholen, en gebruikten de katholieke 
ziekenhuizen. De gereformeerden studeerden vrijwillig aan de VU, en de niet-kerkelijken 
werden vrijwillig lid van de AVRO. Je hoeft mensen meestal niet te dwingen, om 
gelijkgezinden op te zoeken.

De doelgroep van het segregatiebeleid, dat grotendeels overeenkomt met de kiezers van de 
PVV, moet eerst als zuil worden erkend. Het moet een passende en niet-denigrerende naam 
krijgen, bijvoorbeeld 'Nederlands patriottische stroming'. De zuil krijgt om te beginnen een 
eigen onderwijsstelsel, van basisschool tot universiteit, en een eigen zorgstelsel, va huisarts 
tot academisch ziekenhuis.

Dat model kennen wij, maar deze instellingen moeten ook legaal allochtonen kunnen 
weren. Segregatie betekent segregatie. Een PVV-school met 80% Marrokkaanse leerlingen is 
geen PVV-school. De segregatie is een middel, niet een doel op zich, en het moet daarom 
functioneel zijn. Het doel is ook niet om de PVV als zodanig aan eigen instellingen te helpen, 



het doel is om zijn kiezers af te zonderen van de bron van hun woede en angsten. 
Afzondering vereist discriminatie, en dus afschaffing van de anti-discriminatie wetgeving. De 
nieuwe verzuilde instellingen worden dus niet alleen rechts en nationaal, maar ook blank.

Omgekeerd moeten de overige instellingen de bevoegdheid krijgen, om aanhangers van de 
'Nederlands-patriottische stroming' te weren. Ook hier biedt de historische verzuiling een 
model: werknemers moesten de de waarden en identiteit van de instelling onderschrijven. 
Multi-etnische scholen kunnen bijvoorbeeld eisen dat ouders en leerlingen nadrukkelijk 
instemmen met de multi-etnische samenstelling: de xenofoben blijven uit zichzelf weg. Het is 
ook wenselijk om de scheiding consequent door te voeren: wie zijn kind naar de 
patriottische school stuurt, moet ook het patriottische ziekenhuis gebruiken.

Segregatie in zorg en onderwijs is maar het begin. Om de xenofoben verder af te schermen, 
moet ook het bedrijfsleven gaan segregeren, en hier moet de anti-discriminatie wetgeving 
zeker wijken. Ondernemingen moeten de mogelijkheid krijgen om openlijk allochtonen te 
weren, en zich te etaleren als bijvoorbeeld '100% Hollands bedrijf'. Omgekeerd mogen 
bedrijven ook xenofoben weren, door bijvoorbeeld schriftelijk instemming te eisen met een 
multi-etnisch personeelsbestand. In beide gevallen geldt het ondernemersrisico, ten aanzien 
van eventueel verlies van klanten. Op korte termijn zouden niet veel bedrijven de sprong 
wagen, maar met 15% tot 20% van de bevolking als consument, is er zeker een markt voor 
producten en diensten, van gesegregeerde autochtone bedrijven - een 'Hollandse sector'.

De overheid kan de segregatie in het economisch leven ook versterken, met een verplichte 
scheiding in de detailhandel. Dat kan niet voor een dorpswinkel, wel bij de supermarkten en 
ketens in de steden. Die zouden verplicht moeten zijn, om filialen te bieden, met louter 
autochtoon personeel, en nadrukkelijk gericht op een Nederlands-patriottische publiek. Bij 
de supermarkten zou bijvoorbeeld één op de vijf filialen daaraan moeten voldoen. Dit komt 
tegemoet aan de typische klacht van xenofoben, dat ze steeds geconfronteerd worden met 
'een meisje met hoofddoek aan de kassa'.

Segregatie in het economisch leven kan verder gestimuleerd worden door herinvoering van 
de gulden, als vrijwillige tweede munt naast de euro. Economisch zijn er geen bezwaren: bij 
uitgifte worden de guldens simpelweg met euro's gekocht, de geldhoeveelheid blijft gelijk. 
De heringevoerde gulden wordt uitsluitend binnen Nederland gebruikt: valutatransacties 
worden via een euro-tussenrekening afgehandeld. Salaris en uitkeringen worden in euro's 
vastgesteld, maar op verzoek in guldens uitbetaald. De heringevoerde gulden moet een 
duidelijk rechts-nationaal character hebben, met bijvoorbeeld afbeeldingen van Pim Fortuyn 
op de bankbiljetten.

Herinvoering van de gulden komt tegemoet aan de klacht van de populisten, dat ze een deel 
van hun identiteit verloren hebben, met de invoering van de euro. Het is ook een middel om 
ze zichtbaar te maken als consumentenblok. Dat maakt het makkelijker voor producenten 
en detailhandel, om zich daarop te richten, door bijvoorbeeld 'gulden-winkels' te openen. 
Omgekeerd zal de xenofobe consument geleidelijk overschakelen op winkelen met guldens, 
waardoor ze de niet-patriottische 'euro-sector' zullen vermijden.

Om een duidelijke scheiding te bevorderen, moeten ondernemingen worden verplicht om te 
kiezen tussen euro en gulden, in de detailhandel per filiaal. De xenofobe consument doet 
dan zijn boodschappen bij de Hollandse supermarkt, en rekent af in guldens bij de 
autochtone kassière. In de supermarkt ziet hij ook geen allochtone klanten, want als het 
karakter van de winkel duidelijk zichtbaar is, zullen allochtonen deze juist vermijden.



Gesegregeerde woonwijken

Om een doelmatige afzondering te bereiken, is residentiële segregatie onmisbaar. De 
Nederlandse woonwijken zijn al sterk aan het segregeren, ook langs etnische lijnen, de 
zogenaamde 'witte vlucht'. Autochtone huishoudens verhuizen, om naast andere autochtone 
huishoudens te kunnen wonen, een allochtone wijk achterlatend. De segregatie is ook bij de 
verkiezingen zichtbaar: VVD-wijken, GL/D66 wijken, PVV-wijken, en DENK-wijken. Dat 
weerspiegelt ook de toenemende segregatie op grond van opleiding en inkomen. De 
overheid kan bouwen op dit reeds ingezet proces, en de 'witte vlucht' erkennen, legaliseren, 
en faciliteren. Een nieuwbouwwijk is makkelijk te segregeren, door huur en koop van 
woningen te koppelen aan lidmaatschap van een Nederlands-patriottische vereniging.

Ook de bestaande PVV-wijken, bijvoorbeeld Duindorp in Den Haag, en Tuindorp Oostzaan 
in Amsterdam, moeten versterkt worden. Daar moeten autochtone wijkbewoners eisen 
kunnen stellen, wat betreft afstamming en cultuur van de bewoners. Daarvoor zou een 
drempel gelden - bijvoorbeeld dat de wijk al in grote meerderheid autochtoon is, en dat de 
meerderheid daarvan met de segregatie instemt. Binnen een bepaalde termijn gaan de 
allochtone bewoners verhuizen: xenofoben zullen hun woningen innemen.

Ook al krijgen de uitgeplaatste allochtonen vervangende woonruimte, het blijft een inbreuk 
op hun bewegingsvrijheid, en ook dat vereist aanpassing van de huidige wetgeving. Hun 
verlies blijft beperkt, omdat de PVV-wijken waarschijnlijk niet meer dan 10% van de 
stedelijke woningvoorraad omvatten. Omgekeerd krijgen de overige wijken de mogelijkheid 
om xenofoben te weren, als bewoners daarom vragen. Dat kan door bijvoorbeeld 
instemming met een multi-etnische bevolking te eisen. Wie niet daarvoor tekent, zou moeten 
verhuizen - bij voorkeur naar de vrijgekomen woningen in de Nederlands-patriottische 
wijken.

Deze ruimtelijke variant van de polarisering heeft uiteraard gevolgen, voor Nederland als 
politieke gemeenschap. Maar binnen de autochtone wijken volstrekt zich een wonder: Henk 
en Ingrid krijgen de jaren '50 terug. De Marokkanen zijn verdwenen, iedereen spreekt weer 
Nederlands op straat, de scholen zijn autochtoon en patriottisch, in de supermarkt is geen 
hoofddoek te zien, er is geen moskee, en je kunt met guldens betalen. Daar is het om te 
doen: de samenleving om de xenofoben heen, aan te passen aan hun biologische 
aanpassingsvermogen. Mocht het wijk-niveau niet voldoende zijn om dit te bereiken, dan 
moet de overheid het proces opschalen, tot hele stadsdelen, en delen van provincies.

Een thuisland voor de PVV

Deze logica voert uiteindelijk naar de oprichting van een eigen thuisland, een 'Fortuynland'. 
In de praktijk betekent dat ook, een eigen staat voor de PVV. Dat is ongetwijfeld moeilijk in 
de uitvoering, en het kan niet op korte termijn. Ik probeer hier aan te geven, dat ook zonder 
deze verregaande optie, de xenofoben afgezonderd kunnen worden.

Maar als de lokale segregatie faalt, en de xenofoben nog ontevreden blijven, dan lijkt een 
opdeling van Nederland onvermijdelijk. Ook hier wijst de electorale geografie de weg. Uit 
onderzoek van o.a. de geograaf Josse de Voogd, blijkt dat de regio's van Nederland steeds 
meer van elkaar verschillen. Bij de verkiezingen van 2017 zien we verrechtsing van de 
periferie ten opzichte van de Randstad. De periferie is ook duidelijk populistisch, vooral ten 
zuiden van de Maas, terwijl links zich concentreert in de grotere steden. Bij het Brexit-
referendum werd een vergelijkbaar patroon zichtbaar in Engeland: het noorden tegenover 
het zuiden en met name Londen. Het Engelse populisme richt zich ook expliciet tegen de 



"metropolitan elite". Ook in Nederland kan het gemopper over 'de Grachtengordel' en 'het 
Gooi' uitkristalliseren in een geografisch populisme: de trend is al zichtbaar in Groningen.

Toen ik de eerste versie van deze brief schreef in 2012, dacht ik dat het voldoende zou zijn, 
om Limburg aan de PVV te geven. Inmiddels lijkt een afscheiding op grotere schaal nodig: de 
populisten moeten heel het zuiden krijgen, en wellicht ook Groningen, Drenthe, en Twente. 
Het land wordt dan in tweeën gedeeld: in de ene helft wordt het Nederland van circa 1950 
hersteld. Op die schaal kan het zeker: het land uit de EU, de gulden terug, weg met de 
allochtonen, weg met de linkse elite, ruim baan voor de hardwerkende ondernemer, lage 
belastingen, goedkope benzine, bredere wegen, geen files, de grenzen dicht, geen Islam, 
geen Koran, geen moskeeën, geen boerka of hoofddoek, geen Sharia, harde straffen, lage 
criminaliteit, geen terrorisme, geen Marokkanen, geen Turken, geen Antillianen, geen Polen, 
geen multicultuur, geen klimaatbeleid, geen windmolenparken, en Zwarte Piet blijft zwart.

Dit is het gedroomde Nederland van het volk, het zelf-gedefinieerde 'volk' dan. Henk en 
Ingrid leven nu in een nachtmerrie, en worden met deze optie van hun angsten bevrijd. De 
vreugde keert terug in hun leven. Waarom zou dat niet mogen?

De nationale eenheid

Hiermee zijn we terug bij de oorzaak van de problemen. Deze 'Fortuynland' optie vloekt 
namelijk met het integraal-nationalisme van de elite, en is daarom taboe. De houding van de 
elite is ingegeven door eigenbelang, want als Nederland opgedeeld moet worden, dan heeft 
Nederland als staat gefaald, en de Nederlandse elite dus ook.

Gedreven door hun integraal-nationalisme, streefde de elite naar homogeniteit onder de 
bevolking, door de assimilatie van minderheden. Dat bleek echter onhaalbaar, omdat een 
groot deel van de bevolking de integratie van migranten niet alleen afwijst, maar daardoor 
tot woede gedreven wordt. Ze willen niet dat de migranten assimileren, ze willen dat de 
migranten vertrekken. Het nationalistische streven van de elite bracht geen harmonie en 
eenheid: het bracht nutteloos integratiebeleid, en de opkomst van de LPF en PVV. De elite 
moet zijn eigen falen erkennen. Het streven naar één grote Hollandse familie was niet 
progressief, maar een uiting van achterlijk 19e-eeuws nationalisme. Pas als dit losgelaten 
wordt, kan men nadenken over hoe het verder moet.

Velen zijn huiverig voor de segregatie, en ook de internationale gemeenschap zou moord en 
brand schreeuwen, bij invoering van de hier geschetste voorstellen. Maar wat is het 
alternatief? Een diep gefrustreerde, bittere, woedende, en almaar radicaliserende autochtone 
minderheid, die niet te paaien is, met wat voor politieke concessies dan ook. En vervolgens: 
een Nederlandse Breivik, moorden op willekeurige allochtonen zoals in Duitsland, 
bomaanslagen op moskeeën en Islamitische scholen, een wedstrijd in vreemdelingenhaat 
tussen de politieke partijen, en uiteindelijk toch verdrijving van de allochtonen uit 
Nederland. Dat is ook geen prettig vooruitzicht. Het geordend opdelen van Nederland, op 
lokale of nationale schaal, is een beter alternatief.

Paul Treanor


