
Tussen 2003 en 2013 zijn er 1.3 miljoen immigranten legaal ons land 
binnengekomen. Elke dag komen er nog eens 490 bij. Van de 790.000 
inwoners van Amsterdam zijn er meer dan 400.000 allochtoon. Dit is 
meer dan 50 procent. (Bron: CBS)

De afgelopen jaren is er een situatie ontstaan waarin de werkloosheid 
onder allochtonen vier keer zo hoog ligt als onder autochtonen. Waarin 
van alle bijstandsontvangers bijna de helft allochtoon is. Waarin 
van de niet-westerse allochtonen 20 procent afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering: tien keer zoveel als bij de autochtone Nederlanders. 
(Bron: Koopmans 2002) Van de Turken en Marokkanen in Nederland 
leeft zelfs bijna een derde van een uitkering. (Bron: Koopmans 2007) 
Door het gemak waarmee zo’n uitkering kan worden verkregen, is er ook 
geen grote stimulans om zelf aan het werk te gaan.

Ondanks de miljarden die in allerlei integratieprojecten zijn gepompt, 
voelt een groot deel van de huidige generatie allochtonen zich totaal 
niet verbonden met ons land. In veel gevallen is het gevoel van 
Nederlanderschap zelfs nog minder dan bij eerste generatie immigranten. 
Rest nog te zeggen dat meer dan de helft van onze gevangenen niet in 
Nederland geboren is. (Bron: Koopmans 2002). Het is duidelijk: er is iets 
grondig mis in Nederland.

Op de omslag van dit boekje ziet u een schrikwekkend tafereel uit de 
klassieke geschiedenis: de plundering van Rome door de Vandalen in het 
jaar 455.

Er zijn verbazingwekkende overeenkomsten te zien tussen die tijd en 
onze situatie vandaag. De Romeinse cultuur was verzwakt. De Romeinen 
geloofden niet meer in zichzelf. De economie lag op zijn gat. Men haalde 
buitenlanders naar Rome om het vervelende werk te doen. Men nam zelfs 
hele legioenen van buitenlandse soldaten in het Romeinse leger op. Het 
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waren deze legioenen die later Rome zouden plunderen.

Gaat Nederland Rome achterna? Als we cultureel niet sterker worden, 
lopen ook wij gevaar door ‘Vandalen’ onder de voet te worden gelopen. 

De Romeinen geloofden in het multiculturalisme. Zij importeerden 
mensen uit alle windstreken en gaven alle godsdiensten een eigen tempel. 
Ze dachten dat de aanbidding van de keizer, en dus van de staat, de boel 
bij elkaar zou houden. Het bleek alleen nog op de economie te hangen. 
Toen die achteruit ging, stortte de hele boel ineen.

Wacht ons hetzelfde lot? Het Gotische leger dat Rome veroverde in 
het jaar 410 was in Romeinse dienst. Toen de Goten zich sterk genoeg 
voelden, begonnen ze voor zichzelf en plunderden de stad. Degenen 
die Rome omverwierpen waren in de Romeinse wereld opgegroeid. De 
overeenkomsten zijn duidelijk. We moeten alles op alles zetten om te 
voorkomen dat ons eenzelfde ramp overkomt.

Het multiculturalisme is een mysterie: alle culturen worden erdoor 
geprezen, behalve de eigen cultuur. Exotische culturen worden verheerlijkt, 
terwijl de eigen culturele achtergrond wordt afgekraakt. Als het werkelijk 
om een verscheidenheid aan culturen ging, dan zou de eigen cultuur toch 
ook als een waardevolle schat behandeld moeten worden?

Om deze en andere vragen te beantwoorden, publiceren wij dit boekje. 
De doelen van het boekje zijn de volgende: Ten eerste om multiculturele 
propaganda te ontkrachten en het debat over immigratie meer inhoud 
te geven. Daarom wordt een duidelijke visie ontwikkeld, uitgaande van 
christelijke principes, die losstaat van partijpolitieke of economische 
belangen. Ten tweede om mensen die zich nu door de politiek in de steek 
gelaten voelen te informeren en van munitie te voorzien in het publieke 
debat. Ten derde om de publieke opinie te beïnvloeden tegen het idee dat 
verschillende culturen zomaar kriskras door elkaar kunnen leven en vóór 
een herwaardering van de eigen culturele traditie.

De herwaardering van de eigen culturele traditie – dat is eigenlijk het 
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belangrijkste, omdat we de immigratieproblemen alleen de baas kunnen 
als wij zelf sterk in onze schoenen staan. Cultureel zelfvertrouwen is van 
het grootste belang. Daarbij is het van groot belang dat we geen misplaatste 
schaamte hebben omwille van het koloniale- en slavernijverleden, een 
schaamte die de politiek-correcte ‘elite’ ons wil aanpraten. Als de huidige 
generatie Nederlanders nog schuld heeft aan de slavernij, dan kunnen we 
net zo goed Italië aanklagen voor het bezetten van Nederland tweeduizend 
jaar geleden.

In het verleden gemaakte fouten mogen bovendien nooit een reden zijn 
om nu nieuwe fouten te maken. De slavenhandel was verwerpelijk, maar 
ligt achter ons. Het multiculturalisme kan dit niet ongedaan maken.

Het is daarbij geen schande om een autochtone Nederlander te zijn. We 
moeten ons niet laten aanpraten dat opstaan voor de eigen traditie iets 
boosaardigs is. Laten we een einde maken aan de slachtoffercultus die 
alle immigranten per definitie als zielig ziet. Het echte slachtoffer is de 
Nederlander die geen Nederlander meer mag zijn.

De critici van massa-immigratie zijn niet de boosdoeners. Het 
multiculturalisme is de boosdoener. Het multiculturalisme vernietigt 
onze gemeenschap en zo uiteindelijk het persoonlijke leven van ieder van 
ons. Net als bij de oude Romeinen, de multiculturalisten bij uitstek, dreigt 
ons land in chaos te worden gestort.

Dit mogen we niet laten gebeuren. We moeten ons verstand gebruiken en 
niet over ons heen laten lopen. Dit boekje bewapent u met argumenten 
om deze strijd te voeren. Het ontrafelt hoe het zover gekomen is en het 
laat zien wat we eraan kunnen doen. Er is nog hoop voor Nederland. 
Bewapen uzelf met de geschiedenis en geef ons land weer toekomst!
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