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Op 27 maart I 97 I werd de 
Nederlandse Volks-Unie (NYU) 

opgericht. Het duurde even tot 
de partij werkelijk aandacht en 
bekendheid kreeg, maar toen was 
het ook goed raak. In I 974 werd 
onder aanvoering van Joop 
Glimmerveen in Den Haag voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
campagne gevoerd met de slogan 
' Den Haag moet blank en veilig 
blijven ' . De NYU slaagde er wel
iswaar niet in om een zetel te 
behalen - al scheelde het niet eens 
zo veel -· maar het bezorgde 
Glimmerveen wel het partijlei
derschap en een aanzienlijke 
naambekendheid voor hem en 
zijn partij . De geradicaliseerde 
NYU wist bij de Tweede
Kamerverkiezingen van I 977 
ruim dertigduizend stemmen te 
hal en, weer niet genoeg voor een 
zetel, maar ruimschoots vol 
doende om aan te tonen dat er 
ook in een land dat zich zo graag 
liet voorstaan op zijn ruimden
kendheid en verdraagzaamheid 
aanhang was voor racistische en 
extreem-rechtse denkbeelden, 
personen en organisaties . Nadien 
hebben onder meer de 
Centrumpartij, de Centrumde
mocraten et~ de Centrumpar-
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tij'86 duidelijk gemaakt dat het 
hierbij niet ging om een enkele 
oprisping, maar om een min of 
meer permanent verschijnsel in 
(de marge van) de Nederlandse 
politiek . 
De verschijning en het optreden 
van de NYU zorgden niet aileen 
voor opschudding, maar riepen 
ook verzet op . Dit verzet kreeg 
een krachtige impuls met de ver 
kiezing van Janmaat als kamerlid 
voor de CP in september I 98 2. 
De vraag was echter hoe het best, 
dat wil zeggen het meest effec
tief, vorm kon worden gegeven 
aan gevoelens van afkeer en de 
wil het verschijnsel te bestrijden. 
Op deze vraag zijn in de loop der 
tijd uiteenlopende antwoorden 
gegeven . ln zijn algemeenheid 
lijkt een verschuiving opgetreden 
te zijn van meer publiekgerichte 
methoden en massa-acties naar 
een meer gevarieerde en structu
r ele aanpak, waarbij de aandacht 
niet meer exclusief gaat naar 
racistische en extreem-rechtse 
personen en partijen maar vee
leer naar de multiculturele 
samenleving als geheel, terwijl 
recentelijk het juridisch instru
mentarium nadrukkelijk op zijn 
bruikbaarheid wordt bekeken. 
Maar je hoeft geen overdreven 
zwartkijker te zijn om het 
gemeenschappelijke element van 
al die antwoorden te zien: geen 
ervan is afdoende gebleken, 
gezien bijvoorbeeld het voortbe
staan van extreem-rechtse orga
nisaties en de gevoelens van 
onvrede met en afkeer van 
allochtonen en andere ' vreemde
lingen' . Daarmee is de vraag hoe 
racisme en rechts-extremisme 
dienen te worden bestreden nog 
immer actueel en relevant. 

In Bestrijding van racisme en rechts

extremisme heeft de Vlaamse psy
choloog Hans de Witte een aantal 
bijdragen bijeengebracht van 
Nederlandse en Vlaamse weten
schappers, die van belang kunnen 
zijn in een nieuwe poging die 
oude vraag te beantwoorden . 
Deze wetenschappers (van divers 
pluimage) was verzocht een 
wetenschappelijke analyse te 
geven van racisme en/ of rechts
extremisme , gevolgd door daar
op gebaseerde praktisch bruikba
re aanbevelingen . Het expliciete 
doel was het hechter verbinden 
van theorie en praktijk: de bijdra
gen "pogen een brug te bouwen 
tussen wetenschappers enerzijds 
en mensen uit de praktijk en het 
beleid van de racism e- en rechts
extremisme-bestrijding ander 
zijds."(p .B) 
Even afgezien van de vraag of die 
brug geslagen is, kan worden 
opgemerkt dat de bun del op zich
zelf heel aardig is . De auteurs 
hebben allen vanuit een eigen 
invalshoek hun licht Iaten schij 
nen op racisme en rechtsextre
misme en de bundel bevat dan 
ook een hoeveelheid informatie 
en inzichten die de moeite van 
het lezen waard is. 

De racist als dui vel 

Neem bijvoorbeeld de bijdrage 
van de doctor in de moraaltheo
logie Didier Pollefeyt, onder de 
overigens onmogelijke titel 
' Racismebestrijding voorbij 
moraliserende afkeuring en psy
chosociale of ideologische ver 
schoning. Een ethische refl ectie 
op het bestrijden van racisme'. 
Pollefeyt gaat na hoe in de 
publieke opinie , onder weten
schappers en onder racisten zelf 



met racisme wordt omgegaan. 
Wat 'het standpunt van de massa' 
betreft constateert hij een nei
ging tot demonisering . De nei
ging bestaat om racisten te 
beschouwen als onmenselijke, 
ethisch geperverteerde wezens, 
als personificaties van het Boze 
van onze tijd. De basis van deze 
demonisering is een scherp en 
absoluut onderscheid tussen goed 
en kwaad, een ethisch dualisme 
dat voor 'de goeden' troostend 
en geruststellend is . Het gevaar is 
dat racisten worden aangeklaagd 
zonder dat naar de achtergrond 
van hun denkbeelden wordt 
gekeken. "Enkel door het de
demoniseren van racisten opent 
zich de r eele mogelijkheid om -
voorbij een comfortabele morali 
serende afkeuring - het racisme 
van binnenuit te begrijpen en op 
grond daarvan aan te pak
ken ."(p.25) Waar de racist in de 
publieke opinie een welhaast dui
vels figuur is, daar stellen weten
schappers volgens Pollefeyt die
zelfde racist vaak juist voor als 
een alledaags, middelmatig per
soon . Niemand wordt als racist 
geboren, elke racist heeft zijn 
geschiedenis en kan slechts wor
den begrepen door (mede) aan
dacht te vragen voor allerlei 
externe factoren. Deze factoren 
Iaten op hun beurt categorisering 
toe, waardoor weer een min of 
meer statisch beeld ontstaat van 
naar hun racisme te onderschei
den groepen mensen . Tevens 
houdt een te nadrukkelijke ver
wijzing naar externe factoren 
bijna een verontschuldiging in 
van het racisme en kan het ertoe 
lei den dat de kwalijke aard van de 
racist wordt onderschat. Ook het 
wetenschappelijk perspectief op 
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racisme en racisten schiet dus 
tekort: "Onze samenleving 
brengt wei racisme voort, maar 
racisme krijgt slechts handen en 
voeten wanneer mensen ervoor 
kiezen. De studie van de sociale 
en politieke context vormt daar 
om een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde zowel 
voor het begrijpen van het ont
staan van racisme, als voor een 
efficiente racismebestrijding." 
(p. 3 o) Ten slotte wordt het 
standpunt van racisten bekeken. 
Opgemerkt wordt dat zij veelal 
een eigen, min of meer sluitend 
verhaal hebben met het onder
scheid tussen goed en kwaad als 
ordeningsprincipe. De gesloten
heid van hun argumentatie maakt 
het moeilijk om met racisten in 
debat te gaan; zij zijn vanuit 
ethisch oogpunt welhaast onaan
raakbaar. Volgens Pollefeyt is die 
geslotenheid echter nooit valle
dig : "De ethische compartimen
talisering mislukt altijd voor een 
gedeelte waardoor er in het racis
tisch kwaad tot op zekere hoogte 
altijd bewustzijn is van het kwaad 
van het racisme."(p.33-34) Voor 
de bestrijders ervan ligt hier een 
kans. Zij dienen om te beginnen 
uit te gaan van de erkenning van 
frustraties en ( existentiele) ang
sten die aan racisme ten grand
slag liggen; een strikt morele 
benadering wordt afgewezen, 
omdat deze het gevaar in zich 
draagt niet aileen het racisme 
maar ook de racisten te verwer
pen . Ook de soms r eele preble
men die door racisten en racisti
sche partijen wordt aangekaart 
moeten serieus genom en worden 
en 'democratische partij en' moe
ten proberen antwoorden te for 
muleren op door extreem-rechts 

aan de orde gestelde vragen. 
Voorbij het racisme moet geluis
terd worden naar de racist en 
moet het contact met hem wor
den hersteld : "Als samenleving 
hebben wij de opdracht om de 
racist opnieuw voeling te Iaten 
krijgen met zijn eigen menselijk
heid, met zijn openheid voor de 
kwetsbaarheid van het andere die 
zijn ethische grondstructuur 
vormt. Want altijd is het ook een 
blaam voor een samenleving 
wanneer zij racisten voort
brengt."(p.4o) 

Geschiedenis als les? 
Een tweede bijdrage waar ik de 
aandacht op wil vestigen is die 
van de historicus Georgi 
Verbeeck. Onder de noemer 
' Lessen uit het verleden.' 
Historische analogie als antifas
cistisch wapen?' analyseert hij de 
historische argumentatie - dat 
nooit weer! - die nogal eens 
tegen hedendaags racisme en 
rechts-extremisme in de strijd 
wordt geworpen. Niet aileen 
impliceert dit waarschuwend 
verwijzen naar het verleden een 
cyclisch, in hoge mate determi
nistisch geschiedenisbeeld, maar 
de waarschuwing miskent hoven
a! het eigene van de opkomst en 
groei van het fascisme in de jaren 
dertig. Er wordt gebruik ge
maakt van een ideaaltypische 
benadering van het fasci sme, uit
gaande van constanten in inhoud 
en vorm van het verschijnsel; 
de specifieke maatschappelijke 
en historische omstandigheden, 
waar een contextuele benadering 
oog voor heeft , blijven aldus bui
ten beeld . Let wei: er zijn in het 
hedendaagse racisme en rechts
extremisme historische elem en-



ten aanwezig. Maar al te grate 
nadruk op de continu'iteit van het 
verschijnsel is onwenselijk en in 
de bestrijding ervan onbruikbaar, 
ofheeft zelfs averechtse effecten: 
te vaak herhaalde beschuldigin
gen overtuigen op een gegeven 
moment niet meer, en het kan 
niet worden uitgesloten dat het 
lichtzinnig omspringen ermee 
het aanhangers van extreem 
rechts makkelijk maakt aan te 
tonen dat de gebruikte termen 
niet op hen van toepassing zijn. 
De moraal van het verhaal van 
Verbeeck wordt geformuleerd in 
de slotzin van zijn betoog: "wie 
bekommerd is om de herinnering 
aan de geschiedenis ( ... ) moet 
vroeg of laat tot het inzicht 
komen dat bekommernis om het 
heden veeleer gediend is met 
' minder' in plaats van met 
' meer' geschiedenis."(p. I so) 
Ten derde wil ik wijzen op de bij
drage ' Het recht op vrije 
meningsuiting tegenover het 
recht op bescherming tegen ras
sendiscriminatie' van de politico
loog Meindert Fennema, die zich 
recentelijk in tal van publicaties 
en anderszins opwerpt als verde
diger van het recht van vrije 
meningsuiting van extreem 
rechts . Om deze positie te ver
duidelijken is het onderscheid 
tussen een inhoudelijk en een 
procedurele democratie van 
belang. In de eerste opvatting 
"vertegenwoordigt de democra
tie een aantal maatschappelijke 
waarden, maar voor de ander is 
het niet meer - maar ook niet 
minder - dan een bestuurlijke 
procedure ."(p. I 57) Aanhangers 
van de laatste opvatting zullen 
66k racistische en extreem
rechtse partij en ruimte Iaten, 
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juist omdat ten aanzien van 
ingrijpen op basis van inhoudelij
ke overwegingen de grootst 
mogelijke terughoudendheid zal 
worden betracht. "Zelfs diege
nen die zeggen de democratie te 
willen afschaffen, hebben het 
recht om voor dat standpunt 
langs democratische weg een 
meerderheid te verwerven. ( ... ) 
De grens ligt in deze opvatting bij 
het daadwerkelijk overtreden van 
de democratische spelregels, dit 
wil zeggen bij burgerlijke onge
hoorzaarnheid en bij gebruik van 
(politiek) geweld."(p.I6o) Ver
werpelijke (bijvoorbeeld racisti
sche) ideeen mogen worden bes
treden, maar niet worden verba
den. Als een dergelijk verbod 
komt van de rechterlijke macht, 
zoals bijvoorbeeld door de recht
bank van Zwolle in reactie op 
enkele uitlatingen van Janmaat, 
dan ontstaan er 'staatswaarhe
den' en krijgt het politieke debat 
een juridisch karakter. 

Tot zover drie van de opgeno
men bijdragen. Dan een bekente
nis: het is geen toeval dat ik juist 
deze bijdragen naar voren haal: ik 
ben het er namelijk in grate lij
nen m ee eens. Het is ook in mijn 
ogen onjuist en onverstandig 
racisten te demoniseren, ook ik 
vind dat het verleden ons met 
betrekking tot hedendaags racis
me en rechts-extremisme slechts 
in beperkte mate behulpzaam is, 
en ik neig sterk naar een proce
durele opvatting van democratie. 
Ik kan mijn positie in het debat 
over de bestrijding van racisme 
en rechts-extremisme dan ook 
prima funderen met argumenten 
die in de bundel te vinden zijn. 
Maar wat voor mij en mijn posi-

tie geldt, geldt ook voor anderen 
en hun posities. De diverse bij 
dragen !open namelijk hier en 
daar uiteen zowel in de inschat
ting van het verschijnsel als (dus) 
in de suggesties die worden 
gedaan om het te bestrijden. 
Waar Pollefeyt wijst op het 
gevaar van scherpe en naar hun 
aard statische en voor sommigen 
geruststellende indelingen, 
maakt Koen Pelleriaux juist een 
indeling ( op basis van onder meer 
etnocentrisme) van vijf groepen 
mensen, waarvan er enkele op 
uiteenlopende manieren dienen 
te worden benaderd. Terwijl 
Rob Witte zich met reden uit
spreekt tegen een populistische 
toonzetting van het debat, 
bepleit Hans de Witte juist het 
zoeken naar een populistische 
tegenbetoog tegen racisten en 
rechts-extremisten. Volgens Jaap 
van Donselaar biedt het 
lnternationale Verdrag inzake de 
Uitbanning van aile Vormen van 
Rassendiscriminatie een belang
rijke bran van maatregelen tegen 
racisme, maar volgens Fennema 
was dit verdrag primair gericht 
tegen het kolonialisme en 
bedoeld als gedragscode voor 
overheden en het bedrijfsleven is 
het aileen bruikbaar in de strijd 
tegen hedendaags racisme als 
begrippen als ' ras' en ' discrimi
natie' fors worden opgerekt. 
T egen het idee van onder ande
ren Pollefeyt om te zoeken naar 
de gaten in de racistische argu
mentatie en zijn pleidooi voor 
het ' afpakken' van belangrijke 
aandachtspunten van extreem
rechts door democratische partij
en, wijst De Witte op het gevaar 
om in te gaan op de door 
extreem -rechts gebruikte argu-



men ten. Daarin gaat hij ver : "Het 
migrantenthema client uit de ver 
kiezingspropaganda te worden 
gehouden . Dit thema werd 
immers geclaimd door extreem
rechts. Door het thema van een 
extreem-rechtse partij tot cam
pagne-inzet te verheffen , vergro
ten andere partij en de belangrijk
heid van dit thema."(p . 1 85) 
Zo biedt de bundel in zekere zin 
voor elk wat wils, voor elke posi
tie en tegenpositie steekhouden
de argumenten . Oat is tegelijker
tijd het waardevolle van de bun
del. Diverse inzichten worden 
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geschetst, uiteenlopende inschat
tingen beschreven, verscheidene 
aanbevelingen gedaan, en over 
het geheel genomen nag op een 
doordachte en leesbare manier 
oa k. Maar het hoge doe! - de 
brug tussen wetenschap en prak
tijk - is hiermee niet bereikt. 
Voor mensen uit de praktijk van 
de racisme- en rechts-extremis
mebestrijding hebben de weten
schappers geen plan van aanpak 
weten te schrijven (als dat al 
mogelijk zou zijn ; zie de bijdrage 
van Jos Meloen, die wijst op de 
grate afstand tussen theoretisch , 

fundamenteel onderzoek ener 
zijds en de praktijk van de bestrij 
ding anderzijds). Nag altijd zul 
len die 'mensen in het veld ' zelf, 
op basis van hun eigen inzichten 
en van de mate waarin zij zich 
door afzonderlijke auteurs Iaten 
overtuigen , hun wapens moeten 
kiezen in de strijd tegen racisme 
en extreem -rechts. 
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