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De column van Tom Lanoye in Humo
3915 ('Kompas zonder compassie')
heeft me gekrenkt. Vooreerst wil ik,
ondanks een begrijpelijke schroom,
het volgende mededelen. Er zijn vluch-
telingen uit moslimlanden die ik in de
hoogste nood geholpen heb en die hier
nu een mooie loopbaan hebben uitge-
bouwd. Daarbij heb ik op de hulp van
politici van diverse partijen kunnen
rekenen, maar zonder mij was het niet
gebeurd. Als er mensen zijn die over
Tom Lanoye hetzelfde kunnen zeggen,
verdient hij mijn waardering. Maar ook
dat zou hem niet het recht geven
zomaar de staf over anderen te breken.

Sinds ik voorzitter van de
commissie Uitwijzingen (de commis-
sie-Vermeersch) ben geweest, is het mij
duidelijk geworden dat men in de asiel-
problematiek een onderscheid moet
maken tussen het persoonlijke mede-
dogen voor de lijdende mens, dat we
maximaal moeten toejuichen en stimu-
leren, en de beslissingen die een over-
heid moet nemen om maatschappelijke
problemen niet te laten ontsporen. Het
is vreselijk, maar dat laatste kan niet
zonder individuen pijn te doen, een
pijn die ze veelal niet verdiend hebben.
Ikzelf heb in enkele gevallen compassie
betoond 'zonder kompas', dus zonder
de algemene regel te volgen, maar een
veralgemening daarvan zou tot extre-
me wanorde leiden en het onrecht
mateloos uitbreiden.

Een voorbeeld. Europa zal nu aan
bijna 200.000 mensen asiel toeken-
nen, of een half miljoen na familie-
hereniging. Maar miljoenen van de
armste en zwakste vluchtelingen zit-
ten nog in Syrië of in kampen in de
buurlanden. Moeten we die niet met
schepen en vliegtuigen naar hier
halen? Dat zou pas echt rechtvaardig
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zijn, zo zou het zwaarste leed gelenigd
worden. Maar kunnen we dat aan?

Een onderscheid waar Tom Lanoye
het daarnaast moeilijk mee heeft, is de
vraag of de asielzoekers ons nodig heb-
ben, dan wel omgekeerd. Moeten wij,
om humane redenen, alles doen wat we
kunnen voor mensen in nood? Ja. Bete-
kent zoiets dat wij hen nodig hebben?
Natuurlijk niet. Sinds geruime tijd
wordt die integere houding van mede-
menselijkheid verstoord door al dege-
nen die betogen dat wij eigenlijk in
nood zijn: dat wij ten onder gaan aan de
vergrijzing; dat zij onze werldoosheids-
problemen zullen oplossen; kortom, wij
moeten geen medemenselijkheid beto-
nen: economisch gezien komen zij ons
redden. Die wartaal wordt dan weer
gekoppeld aan de stelling dat ons pro-
bleem de ontvolking is. Sinds decennia
verzet ik mij tegen de overbevolking,
hier en op de andere continenten. Nu
talloze mensen bij ons spontaan in posi-
tieve zin naar geboortebeperking geëvo-
lueerd zijn, wil men ze een schuldbesef
aanpraten. Afrika heeft nu ongeveer 1,1
miljard inwoners; volgens de VN zal die
bevolking in zoso meer dan verdubbeld
zijn. Maar geen probleem, dat supple-
mentaire miljard zal ons wel uit de nood
komen helpen... Men zou beter eens
nagaan waar de huidige crisissen van-
daan komen. In197o had Irak io mil-
joen inwoners; bij het begin van de
Arabische Lente, in zou.: 31 miljoen.
Analoge cijfers voor Egypte: 30 miljoen
en go miljoen; voor Tunesië: 5 en lo
miljoen; voor Libië: 2 en 6 miljoen; voor
Syrië: 6 en 22 (!) miljoen; voor Jemen 6
en 24(1) miljoen. Die bevolldngsexplo-
sie is niet de enige oorzaak, maar wel
een wezenlijke factor. In plaats van ver-
grijzing hebben ze daar verwoesting.
Om het eens duidelijk te zeggen: van-
wege de informatisering en de robotise-
ring is het mogelijk dat we over 35 jaar
niet te weinig, maar te véél arbeids-
krachten zullen hebben, ook zonder
migratie.

Mijn standpunten inzake het asiel-
probleem, bondig uitgedrukt:

(a) Om humanitaire redenen, en
alleen daarom, moet Europa proberen
de vluchtelingen die er nu zijn, behoor-
lijk op te vangen.
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(b) We moeten uitspraken van onder
anderen juncker en Merkel dat we voor
nog meer openstaan, hoe edelmoedig
ook, vermijden, omdat ze een aanzuig-
effect hebben.

(c) Om de landen van Oost-Europa
ertoe te brengen hun aandeel op te
nemen, moeten ze een beroep kunnen
doen op de 'subsidiaire bescherming'
(EU-kwafificatierichtlijn, 2004, zon),
die tijdelijk is: voor de duur van de oorlog.

(d) Verder moeten ze ook bij voorkeur
christenen en yezidi's kunnen opne-
men, die een veel groter gevaar lopen
dan moslims.

(e) Europa moet massale financiële
steun geven aan de kampen in de buur-
landen.

(f) In strijd met wat Tom Lanoye
beweert - hij is het gewend over mij fla-
grante onjuistheden te vertellen - ben ik
een radicaal tegenstander van een inval
in Syrië: men kan met troepen niets aan-
vangen in dat wespennest.

(g) Wel moet men in Irak IS vernieti-
gen. Daarbij heb ik het niet over men-
sen, maar over het systeem. Daarvoor
zijn inderdaad voldoende grondtroepen
nodig. Assad is een schoft, maar hij
vormt buiten Syrië geen gevaar. IS is
wereldwijd een gevaar: talloze moslim-
jongeren kunnen erdoor bekoord war-
den. Voor elk van hun daden beroepen
ze zich op de Koran of de sharia, zelfs
voor het in slavernij brengen van kinde-
ren en vrouwen.

GLIMMBAN

(h) Daarom is het volstrekt noodzake-
lijk dat de Organisation of Islamic Coope-
ration, die 57 islamlanden vertegenwoor-
digt, een duidelijke veroordeling van IS
uitspreekt, gebaseerd op een stellingna-
me van de voornaamste oelama's of mos-
limtheologen. De OIC heeft wel enkele
terreurdaden veroordeeld, maar niet de IS
zelf. Op die basis zouden landen zoals
Egypte vlot kunnen deelnemen aan het
uitroeien van dat afschuwelijke systeem.

(i) In verband met Syrië is mijns
inziens een akkoord met Poetin en
eventueel met Iran mogelijk, waarbij,
na het verdwijnen van IS, een wapen-
stilstand leidt tot een gebiedsverdeling
waarbij de alawieten, het liefst zonder
Assad, een bepaalde zone blijven behe-
ren - anders worden zij, en ook de chris-
tenen, uitgeroeid. In elk geval moet
men, desnoods via het opdringen van
een no-flyzone, een einde maken aan
het bombarderen van burgers.

Het ontbreekt me aan ruimte, maar
het is ook beneden mijn niveau om op
alle venijnige schimpscheuten van Tom
Lanoye in te gaan. Alleen dit nog. Het is
nogal evident dat veel rampzalige ont-
wikkelingen in de wereld mede te wijten
zijn, naast de overbevolking, aan de
tegenstellingen tussen bevolkingsgroe-
pen. Denk maar aan Noord-Ierland,
Rwanda, Soedan, de soennitisch-sjiiti-
sche broederhaat, enz. Beperkte vormen
van inwijldng verstoren meestal het alge-
mene homogene karakter van een land
niet; dat kan wel het geval zijn bij grote
groepen, en des te meer als die cultureel
verschillend zijn. Tom Lanoye maakt
daarvan dat ik homogeniteit 'hondsbe-
langrijk' vind en daarom begrijpt hij niet
waarom ik 'van tjeverij naar ketterij' ben
overgegaan... Kan een overigens verdien-
stelijke auteur nog dieper vallen in hate-
lijkheid en irrelevantie?

Ten slotte wil ik nog eens herhalen
dat mijn stellingnamen geen dogma's
zijn, en nog minder 'retorische catch-
grepen'. Ik probeer, naast het beleven
van 'compassie' met mijn medemen-
sen, ook na te denken over de grote
beleidslijnen die de politici eventueel
kunnen volgen, want de 'compassie
zonder kompas' die Tom Lanoye blinde-
lings wil volgen, kan alleen tot nog
meer ellende leiden.
E  Etienne Vermeersch, Wetteren.
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