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BESCHOUWING 

Keren of negeren, extreem
rechts blijft een probleem 

Door Erik Jan Bolsius 

R ond de Tweede Kamerverkie
zingen van vorig jaar is de dis
cussie over het bestrijden van 

discriminatie met behulp van juridische 
middelen weer opgelaaid. Sinds halver
wege de jaren '80 was er wat minder aan
dacht voor dit onderwerp geweest. De 
groei van de extreem-rechtse partijen bij 
de verkiezingen, de openbaringen over 
misdrijven die gepleegd worden door aan-

In hoeverre biedt het recht opleveren. Hieronder zal ik een aantal ju
ridische mogelijkheden de revue laten 
passeren. Het in het recht gebruikelijke 
onderscheid tussen privaatrecht, straf
recht en staatsrecht wordt ook hier ge
bruikt. 

de mogelijkheden extree~ 
rechtse opvattingen en 

praktijken te bestrijden? 
Een duidelijke 'steUingname' 
is vereist, zo stelt de auteur. Strafrecht 

hangers van deze partijen en de veroorde-
ling door de Haagse rechtbank van Jan-
maat op 4 mei 1994 hebben bijgedragen aan de hernieuwde be
langstelling voor dit onderwerp. Ook de groeiende vreemdeling
enhaat in de ons omringende landen en de groeiende stroom 
vluchtelingen die West-Europa als veilige haven aandoet, zal 
meegespeeld hebben. In een rapport dat ik heb geschreven voor 
de Wetenschapswinkel Rechten Utrecht heb ik de juridische mid
delen om racistische partijen te vervolgen met elkaar vergeleken. 
Het rapport, dat tevens mijn doctoraalscriptie rechten was, is 
getiteld: "Racistische partijen met recht verbieden". Ik kom daar
in onder andere tot de conclusie dat die (juridische) middelen (ter 
bestrijding van extreem rechts) wel voor handen zijn, maar niet 
of nauwelijks toegepast worden. Enerzijds zijn daar juridisch
technische redenen voor. Anderzijds zijn er politieke redenen voor 
het niet toepassen van juridische maàtregelen. In dit artikel zal 
ingegaan worden op beide kanten van de discussie. Eerst volgt 
een kort overzicht van de middelen die het recht biedt om racis
tische partijen aan te pakken. Daarna zal ingegaan worden op de 
veel gehoorde argumenten voor en tegen juridisch ingrijpen:. 

Juridische middelen 

Extreem-rechtse partijen kunnen gezien worden als katalysator 
van gevoelens van vreemdelingenhaat. Het georganiseerd racis
me komt uit de hoek van de Centrumdemocraten, Centrumpartij 
'86, en sinds kort het Nederlands Blok. Het juridische aspect van 
racismebestrijding wordt tot nu toe ingevuld met het strafrechte
lijk vervolgen van individuen als zij zich discriminerend hebben 
uitgelaten over anderen. Dat is een eenzijdige aanpak. Het recht 
biedt namelijk ook mogelijkheden om de organisaties die het ra
cisme voeden, aan te pakken. Naast de individuele vervolging 
kan dat een meer complete juridische bestrijding van het racisme 

Erik Jan Bo/sius is jumt. 

In het Wetboek van Strafrecht zijn in art. 
137c, 137d, 137e en 137g onder andere be
lediging en aanzetten tot haat van men-

sen wegens hun ras strafbaar gesteld. Al die bepalingen hebben 
slechts betrekking op de bestraffing van individuele personen 
voor iets dat zij zonder hulp van anderen gedaan (kunnen) heb
ben. In art. 137f is een collectieve actie strafbaar gesteld, name
lijk het deelnemen of stoffelijke steun verlenen aan activiteiten 
gericht op discriminatie van mensen onder andere wegens hun 
ras. Hoe dat collectief samengesteld is, doet er voor het van toe
passing zijn van dit artikel niet toe. Dat is ook het goede aan deze 
bepaling. Het hoeft niet te gaan om een vaste groep of een politie
ke partij. Als er maar sprake is van een gezamenlijk handelen ge
richt op discriminatie. In dat geval kunnen degenen die daaraan 
hebben deelge~omen bestraft worden. Gedacht kan worden aan 
mensen die op de achtergrond willen blijven en als donateur een 
bijdrage leveren aan het ontplooien van racistische activiteiten. 
Ook drukkers van racistische lectuur zouden hiermee aangepakt 
kunnen worden. Belangrijk is wel dat de rol van de anderen die 
betrokken zijn bij de discriminerende activiteiten uitgelicht wordt 
in de dagvaarding. Maximale straf is een geldboete van f 5.000,
of drie maanden gévangenisstraf. 
In art. 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is deelneming 
aan een criminele organisatie strafbaar gesteld. Dit artikel wordt 
voornamelijk gebruikt voor het vervolgen van drugsbendes en 
frauderende rechtspersonen. Het artikel kan echter ook toegepast 
worden op een politieke partij als de CD of de CP'86. Dit valt als 
volgt te verklaren. Het uiten van een politieke mening leidt in 
hun geval geregeld tot het doen van discriminerende uitspraken. 
Als ze dat vaker en systematisch doen, is er sprake van een crimi
nele organisatie, ongeacht of het een politieke partij is. Vereist is 
dan 'een oogmerk tot het plegen van misdrijven'. Discriminatie is 
een misdrijf, dus aan dat aspect is voldaan. Het oogmerk is min
der makkelijk te bewijzen. In 1990 is daarover wel een uitspraak 
gedaan door de rechtbank in Alkmaar, in een zaak tegen het neo
nazistische Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS). Bij deze groe-
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pering ging het volgens de rechtbank wel om een 
criminele organisatie. Politieke doelen moeten vol
gens het ANS ook gewapenderhand nagestreefd 
worden. Van zo'n strijdlustige houding is bij CD en 
CP'86 niet echt sprake. Hun criminele doel zal niet 
aantoonbaar het plegen van geweld zijn, maar wel 
het overtreden van de discriminatie-verboden. Ook 
dat kan reden voor een veroordeling op grond van 
art. 140 lid 1 opleveren. In dit geval is de maximale 
gevangenisstraf 5 jaar. 

Is het wel 

worden in de strijd tegen extreem-rechtse partijen 
is het enige middel dat er speciaal voor geschapen 
is. Dit is artikel 20 uit boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
Deze bepaling geeft het openbaar ministerie de mo
gelijkheid een vordering bij de burgerlijke rechter 
in te stellen tot verbodenverklaring en ontbinding 
van een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid 
in strijd is met de openbare orde. Minister Korthals 
Altes somt in zijn Memorie van Antwoord op wan
neer er sprake is van strijd met de openbare orde. 
Hij noemt daarin expliciet rassendiscriminatie en 
het aanzetten tot haat. 

In art. 140 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht is 
een heel ander onderwerp geregeld. Daarin is straf
baar gesteld 'deelneming aan de voortzetting van 
een bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ver
boden rechtspersoon'. De toepassing van dit artikel 
is afhankelijk van een voorafgaande verbodsproce
dure. Het artikel geeft een antwoord op het veel ge
hoorde argument tegen een verbod van een ex
treem-rechtse partij (een politieke partij is een 
rechtspersoon), namelijk 'dat ze dan onder een an
dere naam verder gaan'. In dat geval hangt de 
personen die daaraan meedoen een gevangenisstraf 
boven het hoofd. De partij zelf is dan nog steeds 
verboden en kan niet functioneren, aangezien ze 
zich niet in kan schrijven voor de verkiezingen. 
Daar het bij extreem-rechtse partijen vaak maar 
om één onderwerp draait en er een kleine groep 

of niet 

om 0,.,. 

partijen 

gerroon te 

verbieden ? 

In 1994 heeft justitie op verzoek van het Neder
lands Centrum Buitenlanders en het Landelijk Bu
reau Racismebestrijding de mogelijkheid om een 
verbodsactie in te stellen tegen de CD naar aanlei
ding van een uitzending van het TROS programma 
'Deadline' onderzocht. Vlak voor de Tweede Kamer
verkiezingen kwam dit programma met undercover 
beelden van het Amsterdamse CD-raadslid Yge 
Graman. Hij bekent daarin een brandstichting met 
racistisch motief. Richard van der Plas, een neo
nazi uit Purmerend, doet in die uitzending ook een 
aantal uitspraken die hem zelfs een verdere loop
baan in de CD moeilijk maakt. Kosto stelt in ant
woord op het verzoek van het NCB en het LBR dat 
de CD de openbare orde niet verstoort en daardoor 

actieve leden is, zal al gauw duidelijk zijn dat het bij het opnieuw 
opduiken van een verboden partij om diezelfde partij gaat. Dit is 
direct al een antwoord op het argument: "Maar dan komen ze 
toch onder een andere naam weer terug?" Een eenmaal verboden 
partij is niet terug als ze haar naam verandert. In dat geval zul
len ze echt met een ander verhaal moeten komen. 

Privaatrecht 

Wat betreft de privaatrechtelijke middelen gaat het eigenlijk 
maar om één veel gebruikt artikel. Dat is artikel 162 van boek6 
Burgerlijk Wetboek (in het oude BW art. 1401), het artikel over 
de onrechtmatige daad. Met dit artikel in de hand kunnen parti
culieren bij de burgerlijke rechter een vordering tot schadever
goeding instellen tegen een ieder die hen onrechtmatig schade 
heeft toegebracht. De oude Centrumpartij is failliet gegaan om
dat ze de dwangsommen niet kon betalen nadat een bepaalde 
uitspraak moest worden gerectificeerd en dat maar niet gebeur
de. In 1986 is bijvoorbeeld de uitspraak van de CD: 'een schoner 
milieu ook door bevolkingspolitiek' onrechtmatig geacht door het 
gerechtshof in Den Haag. De vordering was ingesteld door onder 
andere de Anne Frank Stichting. Zo'n organisatie kan dat alleen 
doen als aannemelijk gemaakt wordt dat zij direct in haar belan
gen is geschaad. Door het opleggen van dwangsommen en grote 
bedragen aan schadevergoeding kunnen ook particuliere orga
nisaties de extreem-rechtse partijen behoorlijk voor de voeten 
lopen. 

Staatsrecht 

Als laatste stroming binnen het recht is het staatsrecht aan de 
beurt. Het meest ingrijpende juridische middel dat gebruikt kan 

een verbodsactie geen kans van slagen heeft. Minister Sorgdrager 
heeft zich bij het standpunt van haar voorganger aangesloten in 
antwoord op een hernieuwd verzoek van het LBR. Het standpunt 
van de minister(s) impliceert dat de CD niet aantoonbaar en 
stelselmatig discrimineert. Of het betekent dat discriminatie nog 
steeds niet als rechtvaardiging van een partij verbod gezien 
wordt, omdat men vindt dat dat de openbare orde niet verstoort. 
Dat laatste is dan in ieder geval in strijd met de wetsuitleg van 
Korthals Altes. Een onderzoek naar het slagen van een ver
bodsactie met betrekking tot de extremere CP'86 zou waarschijn
lijk wel leiden tot het vorderen van een verbod. Eén dezer dagen 
zal dat ook blijken uit een rechtszaak die aangespannen gaat 
worden tegen de CP' 86 in Amsterdam. Het gerechtelijk vooron
derzoek tegen de CP'86 loopt al ruim een jaar, maar officier van 
justitie De Graaff verwacht dat de zaak half maart voor de 
rechter kan komen. Het positieve effect van een onderzoek naar 
een mogelijk verbod, is dat eindelijk eens goed onderzocht is of de 
toepassing van een verbod concreet mogelijk is. 
Juridisch probleem bij een verbodsactie op grond van artikel 20 
boek 2 BW is de toerekening aan de partij. Hoe bewijs je dat het 
de partij is die discrimineert en daarmee in strijd handelt met de 
openbare orde? Toen het verleden van Graman geopenbaard 
werd, is hij direct uit de partij gezet, om elke verdenking naar de 
partij toe uit te sluiten. Toch is partijleider Janmaat onlangs (4 
mei 1994) veroordeeld wegens discriminatie. Ook de partij kreeg 
er in die uitspraak van de Haagse rechtbank van langs. Voor toe
rekening aan de partij is de zendtijd voor politieke partijen een 
nuttig hulpmiddel gebleken in deze zaak. Voor uitspraken tijdens 
die uitzendingen houdt de partij de eindverantwoordelijkheid, 
aangezien die zendtijd aan de partij als geheel wordt toegekend. 
In de zaak tegen de CP'86 zullen ook andere media-uitingen dan 
alleen zendtijd voor politieke partijen gebruikt worden. De offi-
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aan de wenselijkheid en de discussie die ge
voerd wordt over het toepassen ervan. 
Voordat er ingegaan wordt op de belangrijk
ste argumenten voor en tegen een juridi
sche bestrijding van extreem-rechts wil ik 
het belang van het onderkennen van het 
gevaar van discriminatie onderstrepen. Het 
is van belang dat erkend wordt dat discri
minatie juridisch niet alleen bestreden 
wordt door het toepassen van maatregelen 
tegen individuen, maar ook door de orga
nisaties die discriminatie als doel hebben, 
aan te pakken. 

Een 'multiculturele' groep (zeven nationaliteiten) bijeen voor een 

In de samenleving zoals die zich in Neder
land op dit moment ontwikkelt is de aan
wezigheid van 'buitenlanders' geen tijdelijk 
verschijnsel meer. De multi-culturele sa
menleving is volop in ontwikkeling. Gastar
beiders en hun (klein-)kinderen zijn geen 
Turken en Marokkanen meer, maar Neder
landers van buitenlandse afkomst. Vluch
telingen worden gedoogd en mogen blijven. 
Integratie is het sleutelwoord. Hoe kun je 
ooit integreren als discriminatie nog zo wei
nig serieus genomen wordt? Op de arbeids
markt, de huizenmarkt en in het onderwijs 
bestaan nog zoveel vooroordelen dat een ge
lijkwaardige behandeling van iedereen met 
dezelfde rechten een pure utopie is. Niet al
leen het fysieke geweld dat door (aanhan
gers van) extreem-rechts nagestreefd wordt 
is een gevaar, maar ook de discriminatie in 
woorden en daden is zeer bedreigend. De in
breng van de extreem-rechtse partijen hier
bij is groter en beter aantoonbaar dan bij 
het uitoefenen van puur geweld tegen 'bui
tenlanders'. Door in te spelen op onvrede 
onder autochtone Nederlanders, door conse
quent te wijzen op alle nadelen die de aan
wezigheid van allochtonen met zich mee
brengt, vaak op grond van onjuiste gege-

opvoering van Shakespeare 's Ror,UJo en Julia 

cier van justitie neemt daarmee een gedurfde stap, die echter wel 
enig licht in deze duisternis kan brengen. 
De verbodenverklaring is nog niet zo lang geleden toegepast ten 
aanzien van de Nederlandse Volks-Unie. Die rechtszaak is mis
lukt door een fout in het wetsartikel. Inmiddels is die fout recht
gezet. Na een verbod door de rechter bestaat de partij niet meer. 
Ze krijgt geen geld meer, geen zendtijd, wordt geschrapt uit het 
kiesregister en heroprichting is strafbaar. De zetels van de leden 
van de partij in de vertegenwoordigende organen blijven echter 
wel bestaan en komen dus niet te vervallen. In Duitsland is dat 
bijvoorbeeld wel het geval. 

Discussie 

Nu hierboven aandacht is besteed aan de juridische mogelijkhe
den, die vrij theoretisch zijn, zal ik hieronder aandacht besteden 

vens, door onophoudend te vertellen dat Ne
derland vol is, proberen ze een vijandige 

sfeer te creëren ten aanzien van in feite een ieder die niet blank 
is en zich op Nederlands grondgebied bevindt. In hun kielzog 
neemt extreem-rechts ook nog de meer beschaafde partijen met 
zich mee in het ongenuanceerd denken over de problematiek die 
inderdaad soms gepaard gaat met de aanwezigheid en de toe
stroom van 'buitenlanders'. 

In een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 17 juni 1994 ging 
de politicoloog Frank Eibers in op de verbodsdiscussie. Hij komt 
tot de conclusie dat het beter is om individuele vervolging toe te 
passen in de racismebestrijding. Een argument daarvoor is het 
probleem bij de bovengenoemde toerekening van racistische uit
latingen en geweldplegingen aan de partij. Na de veroordeling 
van Janmaat en de CD door de rechtbank is duidelijk geworden 
dat dat wel degelijk kan met behulp van onder andere de uitzen
dingen van politieke partijen. 
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Het feit dat partijen zich niet aantoonbaar met het 
organiseren of uitoefenen van geweld bezighouden 
is voor EIbers ook een reden om maar niet achter 
de partij aan te gaan. Toch is het consequent dis
crimineren ook een reden om die partijen hard aan 
te pakken. Sterker nog, het laten voortbestaan van 
dit soort partijen doet afbreuk aan de strijd tegen 
racisme. Het is net zo schizofreen als het aanpak
ken van gokverslaving en intussen de krasloten in
voeren. Hoe kun je nu bij je volle verstand zeggen 
dat je vreemdelingenhaat afkeurt, als je intussen 
partijen die vreemdelingenhaat propageren, laat 
voortbestaan? 

zeventig heeft 

lost wordt door een verbod van racistische partijen. 
Hij voegt daaraan toe dat de rol van de politie en 
maatschappelijke organisaties als kerken en vak
bonden belangrijker moet worden in de racismebe
strijding. Daar kan niemand het mee oneens zijn. 
Wil je echter met een verbod de maatschappelijke 
onvrede oplossen? Natuurlij~ niet! Het doel van een 
verbod is het bestrijden van het georganiseerd racis
me. De rechtvaardiging van het verbieden van een 
partij is de bedreiging die zo'n partij vormt voor 
grote groepen in Nederland wonende 'buitenlan
ders'. Dat die bedreiging niet alleen fysiek is, is hier
boven reeds betoogd. En inderdaad, met juridische 
bestrijding alleen ben je er niet. Overigens is de rol 
van de traditionele zuilen als kerk en vakbond niet 
groot meer. 

extmam-rechts 

'Het is niet democratisch om zulke partijen te ver
bieden'. Dat argument kwam ik bij EIbers niet 
tegen, maar de heer Roethof, oud-kamerlid voor de 
PvdA, hamert daar consequent op. Toch heeft onze 
democratie die mogelijkheid geschapen. De vrijhe
den van meningsuiting en vereniging kunnen niet 
geheel onbeperkt gelding hebben in onze demo
cratie. Wettelijke beperking ervan is toegestaan. 
Zo'n wettelijke beperking is het verbodsartikel uit 
het Burgerlijk Wetboek. Ook de anti-discriminatie 
artikelen uit het strafrecht zijn geoorloofde beper
kingen van genoemde vrijheden. De Nederlandse 
democratie is een 'strijdbare democratie', waarin 
toepassing van zulke bepalingen niet ondemocra
tisch is. 

aan de grond 

gekregen. 

zelfs aL .. 

De argumenten tegen een verbodenverklaring van 
een extreem-rechtse politieke partij stammen uit de 
tijd van de NVU. Sindsdien is er toch het één en 
ander veranderd. Langzaam maar zeker heeft ex
treem-rechts vaste voet aan de grond gekregen. Het 
is een groeiende beweging die steeds meer serieus 
genomen moet worden. Het 'ach kijk ze nou eens 
lekker bezig' -gehalte van de NVU is er toch echt 
vanaf. De heer Vreeswijk neemt binnenkort met zijn 
Nederlands Blok naar Vlaams voorbeeld het roer 

Het toepassen van anti-discriminatie bepalingen in individuele 
gevallen stuit op veel minder bezwaren dan wanneer een hele 
partij bedreigd wordt. Dat valt te verklaren uit het koesteren van 
de vrijheid van vereniging. Vandaar dat Dr.J.A.O. Eskes (autéur 
van het proefschrift: "Repressie van politieke bewegingen in 
Nederland") ook altijd zegt dat een partijverbod het laatste mid
del is waar een democratie naar mag grijpen. Uit de discussies 
over een verbod van extreem-rechtse partijen blijkt echter dat het 
middel nooit toegepast zal worden. 
Ik kan me voorstellen dat het openbaar ministerie om opportu
niteitsredenen geen vordering instelt. Het is de vraag of een ver
bodsactie op dit moment zou slagen en of je er het gewenste effect 
mee bereikt. Maar als officier van justitie uit Den Haag Welschen 
vertelt dat hij bang is dat een partij ondergronds gaat, dan heeft 
dat niets met opportuniteit te maken. Dan ziet hij het liefst dat 
alle boeven hun misdrijven op klaarlichte dag plegen, zodat hij 
een beetje zicht kan houden op alles wat het daglicht niet kan 
verdragen. 
EIbers stelt in zijn stuk ook dat de maatschappelijke onvrede die 
de verkiezingssuccessen van extreem-rechts verklaart niet opge-

over. Hij zal er alles aan doen om de versplintering van extreem
rechts tegen te gaan. Als hij goed afgekeken heeft bij Filip De
winter zal hem dat misschien nog lukken ook. Sinds de NVU heeft 
de gezamenlijke Europese politiek aan kracht gewonnen. Daarmee 
is de groei en de versterking van de onderlinge band van Europees 
extreem-rechts gepaard gegaan. Janmaat heeft nooit willen weten 
van samenwerking met buitenlandse partijen. Toch moet met die 
invloeden rekening worden gehouden. In Italië zijn inmiddels tot 
op regeringsniveau (neo-) fascisten doorgedrongen. Daarmee komt 
de dreiging van het extrE)em-rechtse gevaar erg dichtbij. 

Juridische bestrijding van extreem-rechtse partijen is beter moge
lijk dan vaak gesteld wordt. Daar doet het onderzoek van justitie 
niets aan af. Het niet toepassen van juridische middelen valt best 
te rechtvaardigen. Wat wel ingezien moet worden is dat de zich 
ontwikkelende multi-culturele samenleving behoefte heeft aan 
een duidelijke stellingname tegen de opkomende vreemdelingen
haat. Als een verbod van racistische partijen daar een onderdeel 
van is, moet justitie dat niet uit de weg gaan. Want het mag best 
eens wat meer uitgedragen worden dat in Nederland in artikel! 
van de Grondwet het gelijkheidsbeginsel staat .• 
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