
22 OPINIE & ANALYSE DE STANDAARD
DINSDAG 21 FEBRUARI 2012

A L  W I E  A N D E R S  I S  DA N  D E  PV V- L E I D E R  I S  F O U T
Het online meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen van de PVV, de partij van Geert Wilders, leidde tot heel
wat commotie binnen de EU. Toch is de website bijzonder interessant, vindt MARC HOOGHE. De Tsjechen, Polen en Roeme-
nen aan wie Wilders een hekel heeft, wijken immers nauwelijks van ons af. Wat maakt hen dan tot mikpunt van zo’n meldpunt?

rijk trokken om daar in het seizoen de
bieten- en chicorei-oogst te doen. De
omstandigheden waarin dat gebeurde,
heeft Hugo Claus vanuit zijn eigen erva-
ring heel naturalistisch beschreven in
het toneelstuk Suiker (1958). De man-
nen in het stuk proberen in een zo kort
mogelijke tijd zo veel mogelijk geld te
verdienen, in de (ijdele) hoop dat ze
daarmee later in Vlaanderen een beter
leven kunnen leiden.
Migreren in een poging om aan de ar-
moede te ontsnappen, is van alle tijden.
De Poolse bouwvakkers die hier in een
goedkoop logement verblijven en
’s avonds hun voorraad blikjes Cara-pils
inslaan, doen net hetzelfde. In vergelij-
king met Max en Kilo, de hoofdpersona-
ges uit het stuk van Claus, gedragen ze
zich overigens voorbeeldig. Maar voor
de rest lijkt er weinig veranderd sinds de
tijd dat Claus zelf in 1947 het ‘seizoen
ging doen’ in de suikerfabriek van Che-
vrières. Ook toen werd er de door de
Fransen neergekeken op de Vlamingen
die het vuile werk kwamen doen. De Vla-
mingen, op hun beurt, schimpten dan
weer op de Polen, die in nog erbarmelij-
ker omstandigheden gehuisvest waren.
Dat soort primaire haat en nijd zien we
nu terug bij Wilders. Het betekent ook
meteen dat we kunnen stoppen met het
onderzoek naar ‘objectieve’ gronden
voor racisme. Als we de logica van Wil-
ders volgen, is het feit dat er mensen be-
staan die anders zijn, immers al vol-
doende als een vorm van overlast.

Je moet het PVV-leider Geert Wilders
nageven: met één onbenullige en ama-
teuristisch gemaakte webpagina slaagt
hij erin om in heel Europa media-aan-
dacht te veroveren, en daar is het hem
uiteindelijk ook om te doen. De campag-
ne van Wilders om ‘overlast door Cen-
traal- en Oost-Europeanen’ te rapporte-
ren (DS 14 februari), is ook vanuit we-
tenschappelijk standpunt buitenge-
woon interessant. Ik heb het dan niet
eens over de juridische aspecten. Ik be-
grijp best dat de modale Nederlander
veel te weinig afweet van de Europese re-
gelgeving over het vrij verkeer van per-
sonen om te beseffen dat onderdanen
van de Europese Unie zich nu eenmaal
vrij mogen bewegen over het grondge-
bied van de Unie.
Belangrijker is dat de campagne ons veel
vertelt over hoe racisme in elkaar zit.
Binnen de sociale wetenschappen is er
een hele onderzoekstraditie die al enke-
le tientallen jaren probeert te ontdek-
ken wat nu eigenlijk de verklarings-
grond is van racisme. Amerikaans on-
derzoek legt daarbij de nadruk op de in-
vloed van ras en kleur. Kleine zwarte
kindjes reageren al anders op een witte
baby dan op een baby met dezelfde
huidskleur. Die reflex hebben we ook als
volwassenen nog.

Concurrentie

In Europees onderzoek leggen we vaak
de nadruk op een concurrentiemodel:
de oorspronkelijke inwoners vrezen dat
hun jobs en huizen worden afgepakt
door de nieuwkomers. Dat kan gedeelte-
lijk een verklaring voor racisme zijn,
maar uit onderzoek dat onze onder-
zoekseenheid heeft verricht, blijkt dat
dit maar een deel van het verhaal is. Ra-
cisme is bij ons even sterk verspreid in
de kleine dorpjes van West-Vlaanderen
(waar in geen velden of wegen een Ma-
rokkaan te bekennen valt) als in de
meest diverse wijken van Antwerpen.
De laatste tijd gaat dan weer de theorie
op dat we ons in het Westen vooral be-
dreigd voelen door de islam, en dat er zo-
iets zou bestaan als islamofobie. In wer-
kelijkheid bestaat dat gevoel helemaal
niet als een aparte houding, het is ge-
woon een onderdeel van een ruimer ra-
cisme. 
Bij ons in de buurt is een druk bezochte
kerk voor christelijke Ghanezen. Als de
theorie over de islamofobie zou kloppen,
dan zouden we juist heel vriendelijk
moeten zijn tegen die groep: ze helpen
ons immers om het percentage islamie-
ten laag te houden. In werkelijkheid, zo
weet men mij te vertellen, speelt dat me-

chanisme helemaal niet. Ghanezen zijn
zwart en dat is voldoende als reden voor
discriminatie: blijkbaar vraagt men
daarna niet meer naar de godsdienst.
De actie van Wilders is theoretisch inte-
ressant omdat ze in strijd is met alle mo-
gelijke theorieën over het ontstaan van
racisme. De Tsjechen, Polen en Roeme-
nen aan wie hij een hekel aan heeft, wij-
ken helemaal niet af van ons: ze zijn
blank, ze lopen niet rond in een djellaba,
het zijn christenen, en de Polen zijn zelfs
katholieker dan wij. En dan nog vinden
de Nederlanders blijkbaar dat ze er niet
bijhoren. Het racisme van Wilders is
daarin heel duidelijk en rechtlijnig: al-
les wat anders is dan hijzelf, is per defi-
nitie minderwaardig en verkeerd.
Wilders wil zelfs Griekenland hardhan-
dig uit de eurozone zetten, ondanks het
feit dat Hellas de bakermat vormt van de
Europese beschaving. Maar de Grieken
zijn anders dan Wilders, en dus zijn ze
blijkbaar per definitie minderwaardig. 
Wilders is daarom een veel beter proto-
type om racisme te bestuderen dan het
Vlaams Belang. Bij ons houdt extreem-
rechts meestal de lippen stijf op elkaar
als het gaat om een of ander schrijnend
geval waarbij schoolkinderen terug naar
het land van herkomst moeten worden
gestuurd.
Bij Wilders vind je niets van dat soort
zwakheden: zelfs een jongen met een
heel hoog knuffelgehalte als Mauro
moest onverbiddelijk terug naar Angola,
waar de gemiddelde levensverwachting

tot de laagste ter wereld behoort.
Uiteraard scheppen migratiestromen
overgangsproblemen: het OCMW van
Gent kan niet alle problemen van de Ro-
ma in heel Oost-Europa oplossen. Het is

ook weinig zinvol een sociale wetgeving
te ontwerpen die niet alleen de achter-
poortjes, maar ook de voordeur wagen-
wijd openzet voor misbruik.

Bietenoogst

Maar de Oost-Europeanen doen enkel
wat mensen altijd al gedaan hebben:
(tijdelijk) migreren om een beter leven
te vinden. Het is nog niet eens honderd
jaar geleden dat de hardwerkende Vla-
mingen dat ook deden en in mijn streek
betekende dit dat ze naar Noord-Frank-

MARC HOOGHE
Wie? Gewoon hoogleraar KU Leuven.
Wat? Bij Wilders richt het racisme zich
vreemd genoeg ook op mede-Europeanen.
Waarom? Dat is vreemd: de Polen doen nu
net hetzelfde als wat de hardwerkende
Vlamingen vijftig jaar geleden deden.

Tsjechen, Polen
en Roemenen
zijn blank,
katholiek en ze
lopen niet rond
in een djellaba
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