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Extreem-rechts 
en de democratie' 

In een democratisch bestel 
is het niet vanzelfsprekend 
politieke partijen en poli 
tieke propaganda te verbie
den, ook niet als het om een 
zeer kleine groep zou gaan 

MEINDERT FENNEMA 
lange tijd zouden de libera
le erfgenamen van de 
Franse Revolutie afkerig 
blijven van partijvorming. 
Het heeft tot het einde van 
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en zelfs niet als deze gtoep er ondemocratische 
denkbeelden op na houdt. Er bestaat in een demo
cratische rechtstaat immers vrijheid van menings
uiting en vrijheid van vereniging en vergadering? 
Die vrijheid van meningsuiting garandeert dat ook 
minderheidsopvattingen in het politieke proces tot 
uitdrukking kunnen komen. De vrijheid van verga
dering maakt het mogelijk om voor een minder
heidsstandpunt een meerderheid te winnen. Die 
mogelijkheid beschouwen sommigen zelfs als het 
wezen van de democratie. Vrijheid van menings
uiting dient daarom los te staan van het aantal men
sen dat die mening deelt en bovendien onafhanke
lijk te zijn van de aard van de mening. De vrijheid 
van vergadering mag evenmin afhankelijk zijn van 
de doeleinden van die vergadering, behalve als die 
vergadering gebruikt wordt om criminele activitei
ten voor te bereiden. 

Kan een politiek systeem zich democratisch 
noemen als onwelgevallige meningen door de over
heid verboden worden of als aan bepaalde politieke 
stromingen het recht op vergadering wordt ont
zegd? Jazeker. Er zijn politieke systemen, waarin de 
burger niet alleen geacht wordt zich aan bepaalde 
democratische spelregels te houden, maar waarin 
die burgers ook geacht worden een democratisch 
gedachtengoed eigen te maken. De Jacobijnse 
democratie eiste van de burgers dat zij zich distan
tieerden van het Ancien Reaime. Het was eveneens 
een inhoudelijke democratie-opvatting die Jaco
bijnen ook afkerig maakte van partijvorming. 
Vanuit Jacobijns perspectief was de natie 'één en 
ondeelbaar' . Er waren niet alleen een aantal 
gemeenschappelijke waarden, er was ook een alge
meen belang dat in de algemene wil tot uitdrukking 
kwam. Een factie of een partij was per definitie een 
deelbelang en alleen al daarom verwerpelijk. 2 Nog 

de 19e eeuw geduurd 
voordat in West-Europa het idee van een meerpar
tijen stelsel algemeen aanvaard werd. Het eerst 
gebeurde dat in Engeland - dat misschien daarom 
wel de bakermat van de democratie genoemd is -
en vervolgens in de Verenigde Staten. Achterafkan 
men zeggen dat een Jacobijnse democratie-opvat
ting een karikatuur van de democratie was, maar de 
aanhangers zelf waren van hun democratische 
gezindheid ten zeerste overtuigd. Sterker nog, zij 
meenden dat hun vrijzinnige tegenstanders vijan-· 
den van de democratie in disauise waren. 

In de volksdemocratieën die in Oost-Europa 
tussen 1945 en 1989 bestonden was het niet toege
staan om ondemocratische en anti-socialistische 
meningen te verkondigen. Ook daar hadden de 
machthebbers een inhoudelijke opvatting van 
democratie. Democratie was voor hen in de eerste 
plaats het streven naar politieke respectievelijk 
sociaal-economische gelijkheid. Wie zich daartegen 
verzette plaatste zich buiten de democratische ge
meenschap. Men achtte die gelijkheid van zo door
slaggevende betekenis voor de democratie dat men 
de vrijheid van meningsuiting aan dat streven 
ondergeschikt maakte. Er was, zoals zij het zelf zou
den formuleerden, geen vrijheid voor de vijanden 
van de vrijheid. Zoals in de Jacobijnse democratie 
royalistische opvattingen verboden waren, waren 
in de volksdemocratieën liberale, racistische en 
nationalistische partijen verboden. 

Het probleem is kennelijk dat onder de term de
mocratie verschillende gedachtenwerelden schuil 
gaan. Voor de één betekent democratie het streven 
naar maatschappelijke gelijkheid, terwijl anderen 
de democratie opvatten als een specifieke rege
ringsvorm, gebaseerd op politieke gelijkheid. Voor 
de één vertegenwoordigt de democratie een aantal 
maatschappelijke waarden, maar voor de ander is 
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het niet meer - maar ook niet minder - dan een 
bestuurlijke procedure. De één baseert zich op een 
politieke theorie van hoederschap, voor de ander is 
een democratisch hocderschap een contradictio in 

terminis. De eerste zal ' verwerpelijke geluiden' wil
len verbieden3; de tweede meent dat de overheid 
zich niet met de inhoud van het politieke debat mag 
bemoeien4-. 

Toch is de scheiding naar vorm en inhoud van de 
de01ocratie ook weer niet absoluut. Het democra
tisch burgerschap impliceert ook in een procedure
le opvatting van democratie niet alleen stemrecht 
en vrijheid van meningsuiting, het impliceert ook 
een minimum aan maatschappelijke gelijkheid en 
een grote mate van tolerantie. Zonder die maat
schappelijke gelijkheid is hef recht op de deelname 
van alle burgers aan het politieke proces een forma
liteit in de slechte zin van het woord. De sociale 
vcrhoudingen moeten de gewenste - of veronder
stelde - politieke gelijkheid mogelijk maken . Om
gekeerd ligt in het streven naar maatschappelijke 
gelijkheid altijd ook een streven naar politieke vrij 
heid en politieke tol erantie opgesloten. Zelfs in de 
Oost-Europese volksdemocratieën werd de idee 
van een meerpartijenstelsel en van vrijheid van 
meningsuiting form eel nooit verlaten. Vrijheid van 
discussie, eenheid van actie , dat was het organisa
tieprincipe van de communistische partij en. 5 Niet 
alle partijen waren bovendien verboden al stond de 
regering niet toe dat de positie van de Communis
tische Partij ter discussie gesteld werd . 

Maar ook al is het onderscheid tussen diegenen 
die demoeratic opvatten als een politieke gemeen
schap die een aantal maatschappelijke waarden 
nastreeft en desnoods oplegt, en diegenen voor wie 
een democratie in de eerste plaats een besluitvor
mingsprocedurc is, niet absoluut, het is wel dege
lijk principieel. In het eerste geval zijn de democra
tische principes vooraf gegeven en staan los van de 
individuele opvatting van de burgers. De democra
tische procedures zijn behulpzaam bij het ontdek
ken en formul eren van die democratische opvattin
gen , maar de uitkomsten van een stemprocedure 
zijn niet per definiti e democratisch. De democrati -

sche rechten mogen niet gebruikt worden om ande
ren uit te sluiten. Het bij referendum besluiten om 
alle buitenlanders het land uit te zetten beschouwen 
velen daarom niet als legitiem. In het tweede geval 
bestaan er geen democratische princi pes buiten de 
uitkomst van een democratische besluitvorming. 
De bescherming van minderheden ligt in deze 
opvatting opgesloten in de democratische procedu
re ze lf en is vastgelegd in een aantal grondrechten 
die inherent zijn aan de democratische rechtsstaat. 
Demoeratic is dan, per definiti e, een deliberatief 
besluitvormingsstelsel, waarin de discussie niet 
vooraf ingeperkt mag worden door bepaalde opvat
tingen te verbieden. Beide opvattingen zijn te ver 
dedigen en een historische vergelijking zou mis
schien duidelijk maken dat zij ook niet zover uiteen
lopen als hier wordt gesuggereerd. 

In een delibcratievc demoeratic mag de over
heid bijvoorbeeld wèl regels geven over de wijze 
waarop de discussie gevoerd wordt, maar deze 
regels zijn alleen dan legitiem als zij de vrijheid van 
meningsuiting niet beperken, maar juist verrui 
men. Het toewijzen van zendtijd voor politieke 
partijen is zo'n vorm van overheidsintcrventic 
evenals het in Frankrijk en België vastgelegde ' recht 
op weerwoord' in de dagbladen. Beide voorbeel
den zijn pogingen om te verhinderen dat de media 
hun monopoliepositie op het terrein van de infor
matieverstrekking gebruiken om bepaalde partijen 
uit te sluiten van het publieke debat. In Italië is naar 
aanleiding van de vorming van Forza !ta/ia onder lei
ding van Berlusconi een debat gevoerd over de 
vraag in hocverre het legitiem is dat een kandidaat 
beschikt over een eigen televisie netwerk. Berlus
coni is tenslotte gedwongen zijn belangen in zijn 
eigen televisiestation te verkopen. 

In de Verenigde Staten vinden sommige rech
ters zelfs deze vormen van overhcidsinterventi c 
ontoelaatbaar . Zij menen dat men de vrijheid van 
meningsuiting geheel moet overlaten aan het vrije 
spel der maatschappelijke krachten. Het gcsproken 
of geschreven woord dient beschouwd te worden 
als andere goederen en diensten die op de markt 
verschijnen .6 Democratie kan dan, in het uiterste 

1. Een eerdere vcrsic van dit artikel 
werd gepresenteerd op het politi colo
genetmaal (Doorn , 6/7 juni 1996). 

ling: Mcindert Fennema, De Moderne 
Democratie. Geschiedenis van een politieke 
theorie. Spinhuis, Amsterdam , 1995. 
3· Zie Peter

1
Rehwinkcl, ' Democrati e 

moet verwerpel ijk geluid durven verbie
den. ' N Re-Handelsblad, 23 mei 1996. 

Handelsblad 1 juni 1996. 
s. Miehad W aller , Demoeratic Centralism. 
Manchester Uni versity Press, 
Manchester , 1 9 8 1 • Ik dank Herman van Gunsteren en Huib 

Pellikaan, en in het bijzonder Aernout 
Nieuwcnhuis voor hun kritisch com
m entaar . 
2 . Zie voor een ui tgebreide behande-

4-· Erik Jurgens, ' Democrati e moel 
wanklank kunnen velen. ' N R c-

6. Zie voor een kn tiek op deze opvat
ting Cass R. Sunstein , Democracy and the 
Problem '!fFree Speech. The Frcc Press, 
NewYork 1993. 
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geval, worden opgevat als een vreedzame strijd om 
de kiczcrsgunst7. En de concurrentie kan niet vrij 
zijn als aan de vorming van politieke partijen en aan 
hun propaganda beperkingen worden opgelegd. 
Het bestaan van meerdere partijen is daarmee tot 
de kern van de democratie geworden en het delibe
ratieve element is uit di e definiti e verdwenen . 
Tegenwoordig wordt een meerpartijenstelsel alge
meen als een conditio sine qua non van de democratie 
beschouwd en een meerpartijenstelsel vereist van 
zelfsprekend een minder inhoudelijke opvatting 
van democratie. Als er meerdere politieke partijen 
zijn, zijn er kennelijk meerdere opvattingen van het 
algemeen belang. En misschien zijn er ook wel 
meerdere opvattingen over wat wel en wat niet 
democratisch is. Daardoor is, in liberale democra
tieën, het besef gegroeid dat democratie niet zozeer 
de inhoud van beleid betreft als de besluitvorm waarin 
dat beleid tot stand komt. In W est-Europe wordt 
één uitzondering niettemin geaccepteerd . Er is, 
over het algemeen, geen politieke vrijheid voor die
genen die zich in de fascistische traditie plaatsen. 

Ondemocratische partijen 

In het Interbellum ontstond de gewoonte om een 
onderscheid te maken tussen democratische partij 
en - de partijen die de parlementaire regerings
vorm willen handhaven - en ondemocratische par
tijen die er op uit zijn de parlementaire democratie 
ten val te brengen. In die context ontwikkelde zich 
een debat over de vraag of men die laatste partij en 
wel moet toestaan. Moest er binnen een democra
tisch bestel ook ruimte zijn voor politieke bewegin
gen die dat bestel wilden afschaffen? Die principiële 
vraag is in Nederland door de staatsrechtsgeleerde 
G. van den Bergh in zijn inaugurele rede uit 1 9 3 6 
uitvoerig aan de orde gesteld . Van den Bergh wilde 
de tijds partij en die zich tegen de democratie keer
den, verbieden. Het democratische erfgoed diende 
beschermd te worden tegen hen die dat erfgoed 
wilden vernietigen. Deze militante demoeratic
opvatting is in Duitsland na de Tweede W ereld 
oorlog neergelegd in de grondwet, waardoor zowel 
links- als rechts-extremistische partijen verboden 
kunnen worden. De Duitse grondwet bevat een 
aantal artikelen die de democratie als politiek bestel 
uitdrukkelijk bevestigen en die ook het bestaan van 
politieke partij en garanderen . De vereiste loyaliteit 

7. J. A. Schum pctcr, Capitalism, 
Socialism and Democracy , George Allen & 
Unwin , London, ( 1943) 1976. 

aan democratische waarden is hier echter minimaal. 
Men hoeft niet de maatschappelijke gelijkheid als 
norm te aanvaarden , noch die van politieke vrijheid 
in algemene zin . Men hoeft slechts de spelregels van 
de demoeratic te onderschrijven . Daarom noem ik 
de Duitse democratieopvatting een militante (pro
cedurele) democratie-opvatting om haar te onder
scheiden van de inhoudelijke democratieopvatting 
in de jacobijnse en leninistische traditie . Men zou 
hier kunnen spreken van een 'dunne' versus een 
'dikke' loyaliteit aan het systeem. In de militante 
democratie hoeven de burgers slechts het principe 
van de democratische besluitvorming te aanvaar
den . Zonder een dergelijk gemeenschappelijk uit
gangspunt kan de democratie niet functioneren , 
zeggen de voorstanders van een militante democra
tie. Als de democratie zich niet beschermt tegen 
haar vijanden is zij ten dode opgeschreven. Een der
gelijk standpunt is niet alleen begrijpelijk in het 
licht van de historische gebeurtenissen in Duits
land, maar lijkt ook een elegante uitweg uit het 
dilemma van de keuze tussen een inhoudelijke 
opvatting van democratie , die kan leiden tot een 
totalitair regime en de zuiver procedurele opvat
ting die de vijanden van de democratie een te ruime 
baan geeft. 

De aanhangers van een zuiver procedurele demo
cratieopvatting, echter, verwerpen zelfs deze mini 
male inperking van de democratische grondrech
ten . Zij zijn van mening dat een democratie louter 

een procedure is. Alle meningen mogen daarom 
geventileerd worden, ook die welke zich tegen de 
parlementaire democratie keren . Zelfs diegenen 
die zeggen de democratie te willen afschaffen heb
ben het recht om voor dat standpunt een meerder
heid te verwerven. De democraten dienen de anti 
democraten te overtuigen van hun ongelijk en dat 
kan alleen maar als beide partij en in vrijheid hun 
standpunten kunnen uitwisselen. De grens ligt in 
deze opvatting bij het daadwerkelijk overtreden van 
de democratische spelregels, dat wil zeggen bij bur
gerlijke ongehoorzaamheid en bij gebruik van (poli 
tiek) geweld . 

Maar, anders dan Gerard de Vries meent8 , ook een 
zuiver procedurele democratie is wel degelijk geba
seerd op waarden : tolerantie en individuele vrijheid 

8. Gerard de Vries , ' Nederland zou 
moeten streven naar een waardenloze 
democrati e', N Re-Handelsblad, 25/9/95. 
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zijn daarvan kernbestanddelen . Procedurele demo
craten menen dat de beste manier om intolerantie 
te bestrijden bestaat uit het uitnodigen van de anti
democraten tot deelname aan het democratische 
debat. De inhoudelijke kern van de procedurele 
democratie is , nu het algemeen kiesrecht is bereikt, 
verschoven van het recht op politieke representatie 
naar een notie van het vreedzaam oplossen van poli
tieke meningsverschillen. De procedurele demo
cratie is naar zijn diepste wezen gematigd, maar die 
gematigdheid kan niet worden opgelegd. Een poli
tieke partij die revolutie predikt is toegestaan tot op 
het moment dat zij die revolutie daadwerkelijk uit
voert. Een partij die het parlementaire bestel ver
werpt mag propaganda voeren totdat zij er daad
werkelijk toe over gaat dat parlementaire bestel 
omver te werpen. In een procedurele democratie 
bestaan wel anti-democraten, maar ook deze anti
democraten hebben een democratisch recht op 
vrije meningsuiting en partij -vorming. Zij gaat uit 
van een absolute vrijheid van meningsuiting die zijn 
grenzen slechts vindt bij het aanzetten tot geweld. 
Het verschil tussen een zuiver procedurele en een 
militante procedurele democratie is dat de laatste 
van alle partijen - impliciet of expliciet- eist dat zij 
een verklaring van democratische gezindheid af
leggen, terwijl de eerste dat niet doet. Impliciet uit
gangspunt van de zuiver procedurele opvatting is 
dat de waarden van de democratie zich in de prak
tijk moeten bewijzen, dat in het democratische 
debat de waarde van dat debat ook aan tegenstan
ders duidelijk wordt.9 Democratische waarden 
leert men in de praktijk van de democratische pro
cedure. In een militante democratie zijn revolutio
naire partijen verboden; in een zuiver procedurele 
democratie, daarentegen, hoopt men dat de revolu
tionairen in het democratisch proces tot de demo
cratie worden bekeerd. 

De zuiver procedurele democraten lijken het 
historisch gelijk aan hun kant te hebben. In feite 
wordt noch ter linker noch ter rechterzijde van het 
politieke spectrum het parlementair-democratisch 
bestel ter discussie gesteld. De communistische 

9· Zie hiervoor Noberto Bobbio, 
Droite et Gauche. Essai sur une distinction 

politique. Éditions du Seuil, Paris, 1996: 
Ch I I Extrémistes et modérés. 
r o. Het is opvallend hoezeer het 
extreem-rechtse discours opgang heeft 
gemaakt. Waar twintigjaar geleden de 
term 'politieke klasse' uitsluitend 
gebruikt werd in extreem-rechtse kring 

partijen en hun erfgenamen hebben zich tot de par
lementaire democratie bekeerd en ook de partijen 
die men tegenwoordig als extreem-rechts aanduidt, 
wijzen de parlementaire democratie niet af. Hun 
leiders spreken zich niet uit tegen de democratie als 
zodanig, zij keren zich slechts tegen de andere poli
tieke partijen, die zij verantwoordelijk houden voor 
de uitverkoop van het nationale erfgoed, van de 
nationale cultuur. Zij keren zich niet tegen het par
lement, maar tegen hen die dat parlcment bevol
ken, 'de politieke klasse' I 0 • Front National, Vlaams 
Blok en Centrumdemocraten zijn van mening dat 
men geen immigranten meer toe moet laten, dat de 
aanwezige vreemdelingen zo snel mogelijk terug 
moeten keren naar het land van herkomst en dat de 
aanwezige immigranten ten onrechte voorgetrok
ken worden. Zij keren zich tegen de 'multiculture
le hutspot' en eisen van migranten dat zij zich volle
dig aanpassen aan de Franse, Vlaamse of 
Nederlandse cultuur. In politiek-filosofische zin 
richten de moderne extreem-rechtse partijen zich 
dus niet in de eerste plaats tegen de democratie als 
politiek stelsel, maar veeleer tegen het principe van 
de gelijke behandeling van alle inwoners van België, 
Frankrijk of Nederland. Zij verwerpen het ius soli 

als grondslag voor het burgerschap en houden vast 
aan het ius sanguinis. Zij zijn volksnationalisten en 
geen contractnationalisten 1 1. Zij zijn van mening 
dat het eigen volk voorrang moet hebben omdat het 
hemd nu eenmaal nader is dan de rok. Hoewel zij 
zich in hun propaganda keren tegen het voortrek
ken van buitenlanders, zijn zij in de praktijk voor
standers van het achterstellen van vreemdelingen. 
Zij wensen het onderscheid tussen 'eigen volk' en 
buitenlanders te vergroten in plaats van te verklei
nen, maar zij ontkennen dat zij zich baseren op 
racisme of vreemdelingenhaat. Het artikel van 
Jean-Marie Le Pen dat Le Monde gedwongen was op 
te nemen op basis van een gerechtelijke uitspraak 
over het 'droit de réponse', begint als volgt: 
'Contrairement à ce qui est sous-cntendu dans 
votre artiele en date du I 2 mai I 996, et publié en 
dernière page, intitulé "Les squatters du racisme", 

is die term tegenwoordig algemeen aan
vaard en worclt deze veelvuldig gebruikt 
door journalisten van Le Monde, 
De Moroen of De Volkskrant, 
1 1. Zie Meindert Fennema en Jean 
Tillie, Over de aard van het nationalis- • 
me. In : Koen Koch en Paul Scheffer 
(red.) Het nut van Nederland. Bert 
Bakker, Amsterdam, 1996. 
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conccrnant la mort d 'un jeunc Marocain Ie ter mai 
et I' arrestation des présumés oupables, Ie Front 
nation al n 'a jamais cu de discours xénophobe . ' ( Le 
Monde, 9/ 1 o juin 1996) Niettemin is de politieke 
basis van dergelijke anti -immigranten partijen de in 
d maalschappij bestaande vreemdelingenhaat. 1 2 

En de historische worte ls van de huidige anti -immi
grantenpartijen zijn wel degelijk het anti -democra
tische rechts-extremisme van vóór de oorlog. 1 3 

Ontkennin9 van de Holocaust 
Anti -semitisme, dat zo kenmerkend is voor 
cxtrecm -r chts is weer in opmars, de ontkenning 
van de holocaust is daar een uitdrukking van . 
Doordat extreem-rechts steeds meer terrein wint 
wordt de noodzaak om met draconische maatrege
len de democratie te redden, ook groter . Vandaar 
dat er in Frankrijk en België wetten zijn aangeno
men die de ontkenning of de bagatelli sering van de 
Holocaust strafbaar stell en. In Frankrijk is er in 
I 990 een wet aangenomen inzake de onderdruk
king van alle vormen van racisme, antisemiti sme en 
xenofobi e, in I 995 gevolgd door een amendering 
van de perswet van Gayssot waardoor ontk nning 
van d Holocaust strafbaar is geworden. In België is 
er sinds I 995 zelfs een special wet tot bestraffing 
van het ontkennen, onderschatten , rechtvaardigen 
of goedkeuring van de genocide die tijdens de twee
de wereldoorlog door het Duitse nationaal -socialis
tische regime is gepleegd . Dergelijke wetgeving 
levert binnen een inhoudelijke democratie-opvat
ting geen problemen op. Democratie is in die visie 
immers een gcmeenschappelijk ideaal van sociale 
en politieke gelijkheid . 14 Meningen die tegen deze 
idealen indruisen, die er voor pleiten bepaalde 
groepen uil te sluiten , die de politieke gelijkheid 
van de onderdanen ter discu sic ste llen , zijn daar
om in strijd met de democratie . De individuele vrij 
heid van meningsuiting is ondergeschikt aan het 
collectieve ideaal van politieke gelijkheid . Maar 
voor de aanhangers van een procedurele of zelfs van 
een militante demoeratic-opvatting rijzen er pro
blemen. Moeten niet juist die standpunten waar 
men het het meest hardgrondig mee oneens is het 

felst beschermd worden tegen censuur? Toen 
Noam Chomsky in I 98o een voorwoord schreef 
voor een boek van Robert Faurisson waarin deze 
het bestaan van de Holocaust ontkende , deed hij dat 
niet omdat hij enige sympathie koesterde voor de 
standpunten van Faurisson . Hij was van mening dat 
ook mensen met wier opvattingen men het zeer 
grondig oneens is, recht van spreken hebben. 

Parmi les 9ens qui ont appris quelque chose du dix-hui

tième siècle (voyez Voltaire), i/ va de soi, sans même 
au 'on sonae à Ie discuter, que la difense du droit à la 
libre expression ne se /imite pas aux idées que / 'on 
approu ve, et que c'est précisément dans Je cas des idées 
que /'on trouve les plus choquantes que ce droit doit être 
Ie plus vi9oureusement difendu. 15 

In dat voorwoord hekelde Chomsky de Franse 
intellectuelen die volgens hem totalitaire neigingen 
hebben, zowel in de richting van het fascisme als in 
de richting van het leninisme. Hij beriep zich daar
bij weliswaar op Voltaire , maar méér dan hij zelf 
beseft maakte Chomsky zich hiermee tot woord
voerder van de Amerikaanse democratische tradi
tie , waarin het recht op vrije meningsuiting vrijwel 
onb perkt is. Die vrijheid is neergelegd in de uit 
I 79 I stammende First Amendment, waarvan het toe
passingsgebied zich in de loop der jaren steeds ver
der heeft uitgebreid. In feite is in de v s alleen het 
oproepen en het aanzetten tot geweld strafbaar, en 
wanneer het zogenoemde JiahtinB words betreft. In 
alle overige gevallen wijkt het anti -discriminatie 
principe voor dat van de vrijheid van meningsui
ting, vooral als die meningsuiting een politiek 
karakter draagt. Dat betekent dat in de vs politiek 
racisme of het ontkennen van de Holocaust niet 
strafbaar is. 

In Europa ligt dat anders . In Duitsland bestaat 
er, zoals gezegd, sinds I 949 een Verjassunnsschutz 
die in de praktijk ook gebruikt wordt om racistische 
partijen te verbieden. Het ontkennen of vergoelij 
ken van de Ho locaust zou een Duitse partij zeker op 
een verbod komen te staan. In Nederland bestaat er 
weliswaar geen speciale wetgeving ten aanzien van 

1 2. Dezelfde Lc Pen die aan Le Monde 
schreef dat hij geen xenofoob discours 
heeft sprak d ri e weken daarvoor over 
vreemdelinge n d ie colanisent vi lles eL vil
laaes, encombrent les prisons, violent eL went 
(I e Monde Diplomatique, ju in 1996) . 

in Nederland t9s0- 199a. Bert Bakker , 
Amsterdam, 199 1. Hugo Gij scls, "Het 
Vlaams Blok. Kritak, Leuven , 1992. 
Guy Konopnicki , Les Filières No ires. 
Dcnoël, Paris, 1996 . 

zienlijk meer coulanti e van het 
O penbaar Ministe ri e kunnen rekenen 
dan part ij en die migranten will en uit
sluiten van het ki esrecht . 
15. N . Chomsky, in : Faurisson, 
R. Mémoire en difense contre ceux qui 

1 1. Zie Jaap van Donsd aar, Fout na de 
oorloa:Jascistische en racistische oraanisaties 

14. O pvallend is overigens dat in 
Nederland de partijen die vrouwen wil 
len ui tsluiten van het kiesrecht op aan-

m 'accusent deja ls!fter l 'hisLoire. La Vieille 
Taupe, 198 o : XII . 
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de ontkenning van de Holocaust maar wel een uit
gebreide wetgeving inzake tegen het aanzetten tot 
discriminatie en belediging van groepen wegen ras, 
godsdienst oflevensovertuiging. Ook in Nederland 
wordt er een discussie gevoerd over het verbieden 
van politieke partijen. Wij moeten dus constateren 
dat in de laatste jaren een heropleving valt waar te 
nemen van een inhoudelijke democratie-opvatting 
met de daarmee onvermijdelijke beperking van de 
vrijheid van meningsuiting. Zijn deze beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting inderdaad het 
gevolg van een totalitaire verleiding, zoals Chom
sky meende? Of kan men het maken van onder
scheid tussen mensen van verschillende afkomst en 
huidskleur, het ontkennen van de Holocaust en 
andere vormen van racisme wèl verbieden met een 
beroep op de democratie zonder af te glijden in een 
totalitaire democratie? 

Mi/Is schadebeainsel 

Bestaat er een derde weg, tussen volledige vrijheid 
van meningsuiting die de voorstanders van een pro
cedurele democratie voorstaan en de ideologische 
beperking van die vrijheid tot democratische me
ningsuitingen die de voorstanders van een inhoude
lijke democratie-opvatting bepleiten? Aanhangers 
van zo'n derde weg beroepen zich graag op de 
Britse politieke filosoof John Stuart Mill die in zijn 
beroemde essay On Liberty argumenteerde dat de 
vrijheid van de individu zijn grens vindt daar waar 
een ander schade lijdt door haar handelingen. Joel 
Feinberg heeft Mills schadebeginsel uitgebreid met 
het aanstootbeginseL Aanstoot is een onaangename 
geestestoestand, zoals irritatie, boosheid of wal
ging, veroorzaakt door onrechtmatig gedrag. 
Racistische uitspraken kunnen voor de betreffende 
personen of groepen - en niet alleen voor hen -
aanstootgevend zijn. 

Wh en the conduct purports to be aenuine politica} 

advocacy, its social value or 'reasonableness' noes up, but 

where the advocao/ is (say) rif a proaram tostrip blacks rif 
their riahts, and is accompanied by the symbols rif 
terror, and takes pi ace in the heart rif Harlem, it is clear 

that threat and insult are its real purpose, not persuasion 
(. . .) 16 

16. Feinbcrg, J. The Moral Limits cif 
Crimina/ Law, Volume Two: O.Jfense to 
others. Oxford University Press, New 
York, etcetcra,1985: pagina 96. 

Betekent dat dat men dergelijke uitspraken of 
demonstraties kan verbieden? Volgens John Stuart 
MiJl niet zonder meer. Bij Mill beperkt het schade
beginsel zich tot maatschappelijke handelinnen. 

Taalhandelingen zijn daarvan echter uitdrukkelijk 
uitgesloten, omdat meningsuitinaen in de optiek van 
John Stuart Mill zozeer verbonden zijn met de 
meningen zelf, dat een b perking van de vrijheid 
van meningsuiting in feite een beperking van gewe
tensvrijheid betekent. Een gewetensvrijheid die 
door Mill 'the appropriate region ofhuman liberty' 
genoemd wordt: 

ft comprises,.first, the inward domain rif consciousness; 

demandin9 liberty rif conscience, in the most comprehen

sive sense; liberty rif thouaht and jee/ins; absolutejree

dom rif apinion and sentiment on all subjects, practicalor 

speculative, scient!fic, moral or theoloaical. The liberty 

rif expressin a and publishinB opinions may seem to ]all 

under a d!Jferent principle, since it belonas to that part rif 
the conduct rif an individual which concerns other people; 

but, bein9 a/most rif as much importance as the liberty rif 
thouaht itse!f, andrestins in areat part on the same 
reasons, it is practically inseparablejrom it. 17 

Ik heb Mill hier uitvoerig geciteerd om te laten zien 
dat diegenen, zoals Feinberg en in zijn voetspoor de 
Amsterdamse rechtsfilosoof C. W . Ma ris, die zich 
bij de beperking van de vrijheid van meningsuiting 
beroepen op Mills schadebeginsel, dat ten onrechte 
doen. Mill achtte het schadebeginsel uitsluitend 
toepasbaar ter beperking van aedraa en het niet deli
beratief gesproken of geschreven woord. Diegenen 
die het schadebeginsel ook op meningsuitingen van 
toepassing verklaren hebben daarmee het probleem 
van de afweging van de schade tegen de vrijheidsbe
perking - dat bij Mill al enorm is - alleen maar gro
ter gemaakt. Feinberg beseft dat terdege en komt 
tot de conclusie dat de beknotting van de menings
uiting beperkt dient te zijn tot.fiahtinB words, woor
den die tot doel hebben te beledigen en geen 
mening uitdragen. Het gaat hier om scheldwoorden 
zoals nikker, bastaard, geitenneuker, kankerturk, 
etcetera. Een lijst die tot in het oneindige valt uit te 
breiden en die bovendien dagelijks wordt aange
vuld. Het verbieden van deze woorden brengt de 
gewetensvrijheid en de vrijheid van meningsuiting 

17. Mill, John Stuart. On Liberry. Editcdo 
by Stcfan Collini. Cambridge Univerty 
Prcss, Cambridgc, ctcctera ( 1859) 
1989:15. 
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niet in gevaar. Daarmee blijft Feinbcrg in de prak
tijk zeer dicht bij de opvatting van Mill. Niettemin 
kunnen volgens Feinstein ook politieke symbolen, 
zoals de Swastiki-tekens of Ku-Kux-Klan kleding 
onderfiahtina words begrepen worden. 

Cees Maris gaat een stap verder en erkent dat 
ook meningen die niet in de vorm van scheldwoor
den worden geventileerd, aanstoot kunnen geven. 
Hij maakt vervolgens onderscheid tussen directe 
geestelijke schade, die optreedt wanneer de discri
minerende uitingen bij de gediscrimineerden 
'structurele gevoelens oproepen van onveiligheid, 
angst en minderwaardigheid, die het functioneren 
van een persoon op lange termijn belemmeren' en 
indirecte geestelijke schade, die 'ontstaat wanneer 
de uitingen een algemeen klimaat scheppen waarin 
bepaalde groepen als minderwaardig worden 
gezien, zodat individuele leden niet goed kunnen 
functioneren.' 1 8 Niet duidelijk is hier wat bedoeld 
wordt met 'stTucturele gevoelens: zijn dat gevoe
lens die bij veel mensen bestaan, zijn het gevoelens, 
die bij één persoon bestaan, maar telkens terugke
ren, of zijn het sterke gevoelens? Zoals hier gefor
muleerd lijkt het begrip geen goede basis voor een 
strafrechtelijke veroordeling. Maris' conclusie luidt 
dat zowel het recht op vrije meningsuiting als de 
inbreuk daarop ten behoeve van niet-discriminatie 
rechtstreeks kunnen worden afgeleid uit hetzelfde 
autonomiebeginsel dat ten grondslag ligt aan de 
liberale rechtsorde: 

Een evenwichtiae oplossinB van dit dilemma vraaat om 

inbreuk op de vrijheid van meninasuitina, mits die 

beperkt blijft tot uitinnen met een zeer ernstiB en duide

lijk discriminerend karakter. Bij zwakkere uitinnen van 

discriminatie aaat de vrijheid van meninasuitina voor. 1 9 

Maris pleit er dus voor om niet alle uitingen van dis
criminatic strafbaar te stellen. Alleen krasse vor
men die het de doelgroep onmogelijk maakt 'goed 
te functioneren' dienen bestraft te worden. Dat is 
een opvatting die in Nederland lang geen gemeen 
goed is en volgens sommigen zelfs in strijd met arti
kel 1 van de grondwet. Degenen die dat laatste vin
d n, interpreteren de term 'discriminatie' zoals 

18. C.W. Marisin: G.A.I.Schuijt& 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitino: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 
Prcss, Gent, 1995:p. 23/24 
19. Ibidem, p. 29 
20. H.J . de Graaft', S~rafrechtcn 

gebruikt in de Nederlandse grondwet zo ruim dat 
ook taalhandelingen die niet leiden tot ongelijke 
behandeling van personen of groepen onder de 
term discriminatie vallen. Dat is in Nederland een 
overheersende opvatting, die wordt gedeeld door 
de discriminatie officier van het arrondissement
sparket te Amsterdam, H.J. de Graaff. De Graaff 
meent dat de opmerking 'ze moesten alle homo's 
uitroeien' discriminerend is. 20 Discriminatie en de 
wens tot discriminatic vallen in zijn opvatting 
samen, hetgeen in het strafrecht een ongebruikelij
ke figuur is. Op basis van artikel 1 van de Grondwet 
ligt het voor d hand om alleen ongelijke behande

lins op grond van ras, geloof, politieke overtuiging 
of afkomst als ongrondwettig te beschouwen. Als 
wij dat niet doen zou ook de uitspraak: 'Fascisten 
zouden uitgesloten moeten worden van het kies
recht' ongrondwettig zijn, omdat deze uitspraak 
een wens tot discriminatie op grond van politieke 
overtuiging inhoudt, evenals de uitspraak: 'De 
scientologen vormen een gevaar voor onze samen
leving, wc zouden moeten overwegen die bewe
ging te verbieden'. Een zo ruime interpretatie van 
het begrip discriminatie wordt in het wetboek van 
strafrecht nog eens bevestigd (art. 90 quater). Ook 
artikel 1 3 7d gaat in die richting: 

'Hij die in het openbaar, mo~deling of bij 
geschrift of bij afbeelden aanzet tot haat tegen of 
discriminatie van mensen( ... ) wegens hun ras, hun 
godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of 
homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboe
te van de derde categorie.' De uitspraak 'De scien
tologen vormen een gevaar voor onze samenleving, 
we zouden moeten overwegen die beweging te ver
bieden' is dus inderdaad strafbaar, want het zet aan 
tot discriminatie op grond van godsdienst of levens
overtuiging. De uitspraak 'Fascisten zouden uitge
sloten moeten worden van het kiesrecht' is daaren
tegen niet strafbaar want de wetgever heeft bij de 
opstelling van artikel 1 3 7d de term politieke 
gezindheid, een term die in artikel 1 van de grond
wet wel genoemd werd, weggelaten. Op grond van 
artikel 1 3 7c en d zijn in de afgelopen jaren een aan
tal malen politieke partijen veroordeeld. Het hof te 

discriminatie. )ustitiiäe verkennineen, 2 2, 

3 (april96): 68. Zelfzou ik de genoemde 
uitspraak ook strafl)aar stellen, maar niet 
omdat deze discriminerend is, 
maar omdat met deze uitspraak wordt 
aangezet tot geweld. 
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Amsterdam vond de tekst 'een multiraciale huts
pot, overbodige en illegale vreemdelingen, een 
on beheersbare criminaliteit en nog veel meer onge
regeld' beledigend. 21 De rechtbank te Zwolle acht
te folders strafbaar waarop werd aangedrongen op 
'Onvoorwaardelijke terugzending van criminele en 
parasiterende vreemdelingen, want dan behoren de 
veelwijverij, het ritueel slachten en het besnijden 
van meisjes tot het verleden.' De rechtbank achtte 
qcze tekst zowel beledigend als discriminerend. 22 

Als dergelijke strafbare feiten op rij gepleegd wor
den, kan vervolgens de betreffende politieke partij 
op basis van artikel 140 als een organisatie worden 
bestempeld die tot oogmerk heeft het plegen van 
misdrijven. Het lidmaatschap van zo'n organisatie is 
strafbaar en uiteindelijk kan een dergelijke organi
satie op basis van artikel 2: 2 o B w ontbonden wor
den. 

Bovengenoemde politieke propaganda is strafbaar 
ge tcld zonder verwijzing naar het schadebeginsel. 
Het gaat hier uitdrukkelijk om de bestrijding van 
politiek extremisme. Bij de behandeling van artikel 
2: 2o in de Tweede Kamer heeft de minister van jus
titie daarover geen misverstand laten bestaan, 
meent een anonieme rapporteur van de ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Door de toenmaliae minister van justitie is toen mede

Bedeeld dat het wetsvoorstel niet in de eerste plaats 

bedoeld is voor politieke partijen. Vast stond wel dat een 

staat het recht heift zich te beschermen teaen politieke 

partijen die in hun werkzaamheden de democratische 

waarden van de maatschappij onderaraven cif personen 

discrimineren. 2 3 

Sommige opvattingen van het schadebeginsel stem
men hiermee overeen. Zo meent Maris dat de over
heid sommige discriminerende uitlatingen dient te 
verbieden, niet omdat discriminatie moreel ver
werpelijk of ondemocratisch is - zoals de aanhan
gers van een inhoudelijke of militante democratie
opvatting menen - maar omdat die uitingen andere 
burgers of groepen van burgers verhinderen maat
schappelijk te functioneren. Dat schadebeginsel 

21. Arrest hof Amsterdam 2o mei, 
1 994, zaak 11. 
2 2. Vonnis Rechtbank Zwolle, 25 apri l 
1994· 

2 3. Inventarisatie van juridische aspecten 
met betrekkina tot het optreden tenen 

maakt het mogelijk de vrijheid van meningsuiting te 
beperken zonder op het hellend vlak van de inhou
delijke democratie-opvatting terecht te komen. 
Het schadebeginsel zou dus met recht tegen het 
standpunt van Chomsky ingebracht kunnen wor
den. Immers, het verbicden van negationistische 
literatuur is nu niet meer de onderdrukking van de 
vrijheid van meningsuiting uit naam van de demo
cratie en al evenmin een maatregel om discrimina
tic te voorkomen en zo te voldoen aan een interna
tionale verdragsverplichting, maar een afweging 
van het maatschappelijk belang van de vrijheid van 
meningsuiting versus het individuele of groepsbe
lang van de slachtoffers van de Holocaust, die door 
de negationistische publikatie het leven nog zuur
der gemaakt wordt. 

De toepassing van het schadebeginsel is echter verre 
van eenvoudig. Het veronderstelt , zoals we zagen, 
een doelgroep die zodanig leed wordt aangedaan 
dat zij daardoor niet meer maatschappelijk kan 
functioneren. Enerzijds wordt het verbod op discri
minatie hierdoor beperkt, want niet alle vormen 
van discriminatie zijn in de ogen van Maris straf
baar. Anderzijds treedt er ook een verruiming op. 
Uitingen hoeven niet discriminerend te zijn om 
toch aanzienlijke chade to te brengen aan bepaal
de groepen. De discussie over de vrijlating van de 
drie van Breda ging voor een deel daarover: het 
besluit, dat destijds genomen werd door de 
Minister van Justitie, Ivo Samkalden, werd aange
vochten met al argument dat de slachtoffers van 
deze drie oorlogsmisdadigers door hun vrij lating 
ernstige psychische en als gevolg daarvan ook licha
melijke schade zouden lijden. 24 Ook in het debat 
over het verbieden van negationistische lectuur is 
het argument voor repressie dat deze lectuur de 
joodse Nederlanders zozeer kwetst dat gevreesd 
moet worden voor ernstige psychische schade. 

Maar laten wij de mogelijke tegenargumenten 
van Noam Chomsky eens onder de loep nemen. 
Het eerste tegenargument van Chomsky zou kun
nen zijn dat de potentiële slachtoffers niet gedwon
gen worden deze lectuur te lezen en dus geen scha
de hoeven te lijden. Maar dat argument betekent 

( uitinnen van) politiek extremisme (oktober 
1994): 1 3 lT K 1984- 1985, 17476, num 
mers 5-7, p.6 en nummer 12, p.2j • 
24. Ido de Haan, ' Openbaar leedwezen', 
Psycholoaie en Mootschoppij december, 
1995· 
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dat men de vrijheid van meningsuiting wel degelijk 
zekere beperkingen oplegt. Men staat dan namelijk 
niet toe dat negationistische lectuur onaevraaad toe
gezonden wordt, zoals in België door de stichting 
Vrij Historisch Onderzoek dergelijk materiaal 
ongevraagd naar bibliotheken en scholen gestuurd 
werd. 25 Een variant van dit tegenargument is door 
de Nederlandse rechter gebruikt bij de uitspraak 
over de nota Nederland voor de Nederlanders die in 
I 984 werd uitgebracht door het wetenschappelijk 
bureau van de Centrumpartij, waarin werd gesug
gereerd dat geweld tegen allochtonen beschouwd 
zou kunnen worden als een vorm van 'noodweer'. 
De rechter oordeelde dat ook 'het ontwikkelen, 
koesteren en voor niet openbaar gebruik vastleggen 
van gedachten en gevoelens, van welke inhoud ook' 
behoorde tot het recht op vrijheid van meningsui
ting. 26 De wijze van vcrspreiding speelde op deze 
wijze een rol bij de bepaling van strafbaarheid. 

Een tweede argument tegen het verbieden van 
negationistische stellingen ter bescherming van een 
specifieke groep is van heel andere aard. Dit tegen
argument betreft de precedentwerking die van zo'n 
verbodsbepaling uitgaat. Waarom beperkt de wet 
zich tot dit ene geval? Is het boek 'The Bel/ Curve: 
fntelliaence and Class Structure in American L!Je', waar
in beweerd wordt dat Amerikaanse negers minder 
intelligent zijn dan blanken in de vs, voor zwarte 
burgers niet even aanstootgevend als voor joden de 
ontkenning van de Holocaust? Waarom wordt dat 
boek in Nederland dan niet verboden? Wordt hier 
soms met twee maten gemeten? Dat een dergelijke 
redenering beslist niet denkbeeldig is blijkt uit de 
visie van de Nederlandse jurist Peter R. Rodrigues. 

Verselijkbaar met de ontkenninB van de Holocaust, is 
bijvoorbeeld de ontkennin9 van de apartheid if de slaver
nij. Volsens het Hrif"Den Haaa had Vrij Historisch 
Onderzoek zijn meninB ook volledia naar buiten kunnen 
brensen zonder zich kwetsend if arievend uit te laten 
(sic, M.F.). Daarmee wordt ten onrechte een vrijbriif 
aeaeven voor 'aekuist' revisionisme(. . .) Het revisionisme 
is een ideoloaie die racistische misdaden teaen de mens
heid tracht te verloochenen (sic, M.F.) om zodoende de 
verkondiaina van een politieke boodschap te kunnen 

'995:p.28. 

rechtvaardiaen. Het verspreiden van deraelijke bood
schappen is - onaeacht if de discriminotie zich richt 
teaen joden, ziaeuners, tutsi 's ifbosniërs - rechtens 
ontoelaatbaar. 27 

Aanvaarden we deze argumentatie van Rodrigues 
dan doet zich een nieuw afbakeningsprobleem 
voor, want anders loopt iedereen die het opneemt 
voor een partij die beschuldigd wordt van genoci
de, de kans met de strafrechter in aanraking te 
komen. Sterker nog, iedereen die het beeld van 
wreedheid ter discussie stelt of nuanceert loopt dat 
risico. Laat ik een voorbeeld geven. In Washington 
is op I 9 november I 995 een tentoonstelling van de 
Library of Congress geannuleerd. Die tentoonstel
ling had als titel 'Behind the House rif the Master: the 
cultural environment if the plantotion' en is maar twee 
uur geopend geweest (Le Monde. 29/ I 2/ I 995). De 
tentoonstelling werd afgeblazen na protesten van 
de zwarte medewerkers van de bibliotheek, die 
meenden dat er op de tentoonstelling een te posi
tief beeld geschetst werd van het leven op de plan
tages. Die mening is door de leiding van de Library 
of Congress misschien wel terecht gerespec
teerd28, maar het zou toch wel erg ver gaan als de 
maker van de tentoonstelling, de antropoloog 
Michael Vlach, die zich baseerde op interviews met 
ex-slaven die in de jaren dertig gemaakt zijn, voor 
de rechter zou moeten verschijnen omdat zijn werk 
door de kleinkinderen van de geïnterviewden als te 
pijnlijk ervaren wordt. Toch is dat een mogelijk
heid die door Rodrigues opengelaten wordt. Met 
een betere formulering zou men het terrein dat 
door het strafrecht bestreken dient te worden 
nauwkeuriger kunnen afbakenen, maar een goede 
oplossing is moeilijk te geven. In ieder geval zou 
men tenminste moeten aangeven van welke groe
pen men het verleden niet ter discussie mag stellen 
om een oneindige uitbreiding van het aantal verbo
den revisienismes in de geschiedschrijving te voor
komen. 

En toch, Rodrigues heeft vanuit h t perspectief 
van de slachtoffers natuurlijk volkomen gelijk. Wat 
door de negationisten beweerd wordt is bloedstol
lend; wat sommige anti-immigrantenpartijen aan 

2 5. in: G.A .l. Schuijt & D. Voorhoof 
(red.), Vnjheld van meninasuitina: Racisme 
en Revisionisme. Acadcmia Press, Gent, 
1995: P·' 53· 
26. Jaap van Donsclaar, Destaal paraat? 
De besrnjdinB van extreem-rechts in West
Europa. Babylon-De Geus, Amsterdam, 

27. P.R. Rodrigues, in: G.A.I.Schuijt & 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitine: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 

Press, Gent, 199 5: pp. •53/' 54· 

de v s het steeds gaat om beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting die 
men zichzelf oplegt of die door een 
private instelling worden opgelegd. 
Zelden of nooit leidt die neiging tot 
'politica! correctness' tot gerechtelijke 
uitspraken. 

2 8. Het is goed te bedenken dat in de 
discussie over 'politica! correctness' in 
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racisme produceren is meer dan schokkend. De 
woede van de potentiële slachtoffers is dan ook zeer 
begrijpelijk en zij hebben zeker het recht om 
beschermd te worden. De vraag is echter of dat met 
strafrechtelijke middelen moet gebeuren. 2 9 

Men kan ook trachten het probleem op te lossen 
door wetenschappelijk onderzoekers een grotere 
meningsvrijheid te gunnen dan gewone stervelin
gen. Dat argument wordt door de Belgische senator 
F. Erdman gebruikt als hij onderscheid maakt tus
sen de niet academisch gevormde negationistcn en 
de revisionistische historici. Het problematische 
van deze redenering wordt ook door Erdman zelf 
erkend, want hij laat er onmiddellijk op volgen: 
'(D)at zegt niets over de waarde van hun argumen
ten, wel iets over de afwezigheid van officiële waar
borgen voor wetenschappelijke bekwaamheid .' JO 
Dat betekent in de praktijk een scheiding tussen 
wetenschappelijke- en politieke openbaarheid. Een 
scheiding die ook gemaakt wordt als het gaat om het 
bezitten en citeren van Hitiers 'Mein Kamp[ . Maar 
het gebruik van dit argument is nog problemati
scher dan Erdman denkt. In zijn ijver om de schei
ding tussen negationisten en historici zo groot 
mogelijk te maken voelt Erdman zich geroepen om 
de revisionistische historici, die bij de Holocaust 
slechts vraagtekens plaatsen, met zeer veel egards 
te behandelen. Daardoor krijgt de Britse revisionis
tische historicus, David lrving, van de weeromstuit 
een erkenning die hij vanuit moreel-politiek oog
punt niet verdient. 

Front sta s e/ back sta se 
Bij de juridische bestrijding van racistische uitlatin
gen doen zich ook definitie-problemen voor. Wat 
de één racistisch noemt, noemt de ander xenofoob, 
wat de ander xenofoob noemt noemt een derde 
populistisch. 

Er is hiermee zowel sprake van een wetenschap
pelijk als een politiek probleem. Enerzijds is het 
probleem van wetenschapstheoretische aard: Van 
Donselaar bijvoorbeeld gaat in zijn analyse impliciet 
uit van een essentialistische definitie van extreem-

29. Rodrigues, op.cit. 
JO. F. Erdman in G.A.I. Schuijt & 
D. Voorhoof (red.), Vrijheid van meninas
uitino: Racisme en Revisionisme. Acadcmia 
Prcss, Gent, 1995:p. 207. 
J 1. Van Donselaar op.cit. p. 1 1. 
J 2. Marc Spruyt, Grove Borstels. Stel dat 
het Vlaams Blok moroen zijn proarammo 

rechts.J 1 Extreem-rechts is iets wat 'objectief' 
bestaat, ook al geven verschillende auteurs vanuit 
een vcrschillend perspectief er een ander label aan. 
Vanuit dat essentialistische perspectief wordt door 
hem ook het front stase/back stase onderscheid 
gemaakt. Het verschijnsel dat Van Donselaar met 
extreem-rechts aanduidt mag zich front stase achter 
een andere identiteit vet·schuilen, back stase weet de 
onderzoeker de ware aard van het beest wel te vin
den. Marc Spruyt heeft op deze benadering een zeer 
overtuigende methodologische kritiek geleverd: 
het leidt tot een onbeperkte regrcssie.J 2 W ant 
wanneer mogen wij besluiten dat er achter de front 

sta se géén back sta se bevindt? In gepolitiseerde vorm 
kan deze benadering leiden tot een samenzwerings
theorie die zo kenmerkend is voor een geëxalteerde 
inhoudelijke democratie-opvatting. Zowel de jaco
bijnen als de leninisten behandelden hun politieke 
tegenstanders alsof deze een front stase/back stase 
strategie voerden, hetgeen een selffulfilling prophe
sy wcrd.33 

Er is niet alleen een wetenschapstheoretisch 
maar ook een politiek probleem: defrontstase/back
stase benadering sluit e lke serieuze discussie uit 
omdat de tegenstander niet meer op zijn woord 
geloofd wordt. Dat doet extreem-rechts niet, 
omdat di e de politieke elite beschouwt als een 
samenzwering tegen het volk; maar dat doet ook de 
anti-racistische beweging niet omdat die extreem
rechts beschouwt als een samenzwering tegen de 
democratie en tegen de aanwezigheid van allochto
nen. De politieke elite gaat niet in debat met de 
anti-immigranten partijen omdat men 'met racisten 
niet discussieert' . Maar met de achterban van die 
partijen wil men wel in debat omdat de aanhang van 
extreem-rechts niet racistisch noch extreem-rechts 
is, maar misleidt wordt door de demagogie van de 
anti-immigranten partijen . Een dergelijke scheiding 
tussen partij en achterban is zeer kunstmatig, te 
meer daar het debat met die achterban van ex
treem-rechts op zeer paternalistische wijze gevoerd 
wordt. Die achterban moet heropgevoed worden 
en daarbij zijn ook juridische maatregelen niet uit
gesloten . Zo kreeg een Zuidhollandse ondernemer 

rea liseert , hoe zou Vlaanderen er dan uit

zien? Van Halewyck, Leuven , 1995. 
J J. Mcindert Fennema, De Moderne 
Democratie. Geschiedenis van een politieke 
theorie. Het Spinhuis, Amsterdam, 1995. 
J4· Z ie Ell en de Visser, Een wet die niet 
wil. De Volkskrant , 8 juni, 1 996. 
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die een brief stuurde aan de minister van Sociale 
Zaken om met hem van gedachten te wisselen over 
het arbeidsethos van zijn Turkse werknemers (en 
hij vcrschafte de minister tal van voorbeelden uit 
zijn eigen bedrijf) geen antwoord van de Minister 
maar van de Officier van Justitie: hem werd discri 
minatie ten laste gelegd. 34 Het democratische 
debat wordt zo een debat tussen twee partijen, 
waarvan er één handboeien in zijn zak heeft. De 
andere partij zal zich daardoor wel twee keer 
bedenken voor hij in het openbaar zijn mening 
geeft . 

Het cordon sanitaire35 dat sommige politici rond 
extreem-rechtse partijen willen aanleggen wordt 
daarmee ook een wal/ <if silence . Er dreigt dan een 
politieke patstelling die elke rationèlc argumentatie 
uitsluit, waardoor de politieke macht uitsluitend uit 
een gerechtelijke uitspraak komt. 36 Voor degenen 
met een procedurele opvatting van democratie is 
een dergelijke uitkomst onaanvaardbaar. Voor hen 
is de kern van de demoeratic gelegen in het politie
ke debat en in de voortdurende poging om in dat 
debat divergerende partij en nader tot elkaar te 
br ngcn. 

Het probl 'Cm van de communicatieve rationali 
teit wordt alleen maar groter als men, zoals Rob 
Witte , uitgaat van het paradigma van een racisti -

• schc maatschappij . 3 7 Men kan niet ongestraft het 
op zich legitieme - perspectief van een racistische 
maatschappij combineren met een politieke strate
gie gebaseerd op h t cordon sanitaire. Men zegt dan 
immers: alle witten zijn racisten en met racisten 
moet j niet discussiëren. De consequentie van zo 'n 
standpunt is dat er niet meer gedebatteerd wordt. 
Nu kan men dat probleem ogenschijnlijk oplossen 
door het begrip anti -racistische beweging in te voe
ren. Binnen de ruimte van di e anti -racistische 
beweging is dan ruimte voor debat over strategi
sch vraagstukken, omdat de leden van de anti 
racisti che beweging - ongeacht hun afkomst en 
huidskleur als niet-racistisch beschouwd worden . 
Zij vormen de stoottroepen voor een toekomstige, 
niet-racistische maatschappij. Een cl rgelijk per
sp ticflost het probleem niet op omdat de anti -

racistische beweging zich op die manier voor het 
debat afsluit . Een ieder die kritiek levert op de anti
racistische beweging is dan een anti-antiracist38 en 
wie de lagere school doorlopen heeft weet dat min 
maal min plus is. 

Het discours waarvan de anti -racistische bewe
ging zich bedient geeft bovendien aanleiding tot een 
zekere mate van 'double-talk' onder de leden van 
de politieke elite die zich haar spreekbuis maken. 
Oud-burgemeester Ed . van Thijn gaf daar een spre
kend voorbeeld van, toen hij op 14 oktober 1995 in 
Amsterdam het eerste exemplaar van het boek 
Racisme als leerzaam incident in ontvangst nam .39 In 
een korte toespraak hekelde hij voor het publiek 
van anti -racistische activisten de wetenschappelijk 
scherpslijperij over de definitie van racisme . Wat 
racisme is, meende van Thijn, 'dat voelt iedereen 
die het hart op de goede plaats draagt, op zijn klom
pen aan '. Deze stelling van van Thijn kon rekenen 
op een warm onthaal bij de aanwezigen . In de dis
cussie die daarop volgde werd vervolgens eerst 
vvo-leider Frits Bolkestein van racisme beschul
digd en daarna de criminoloog Frank Bovenkerk, 
die voor de commissic Van Traa verklaard had dat 
enkele tientallen procenten van de volwassen 
Turkse mannen in Amsterdam betrokken zou zijn 
bij de drugshandel. Er was niemand va.n de aanwe
zigen die daartegen protesteerde, ook Ed. van Thijn 
niet : men voelde dat als anti -r acisten onder elkaar 
'op zijn klompen aan ' . Naar buiten toe echter, 
wachten de vertegenwoordigers van de anti -racisti 
sche beweging zich er wel voor een dergelijk me
ning te ventileren, men zou zich met dergelijke uit
spraken politiek isoleren. En zo ontstaan er ook in 
de anti-racistische bewegingfrontstage en backstage 

debatten, hetgeen de openheid en de kwaliteit van 
het publieke debat vanzelfsprekend niet ten goede 
komt . 

Tot slot 

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om de zuiver pro
cedurele- en de militante opvatting van democratie 
met e lkaar te verzoenen, zelfs niet via de juridische 
derde weg van het schadebeginseL Dat geldt zowel 
voor de theorie als voor de praktijk , temeer daar 

3 S- De term cordon sanitaire duidt erop 
dat tn<'n geen politieke maar een mcdi 
sd>c oplossing zoekt voor het probleem 
van ex treem rechtse partijen. Racisten 
en anti -racisten vinden elkaar hier in het 
gd>ruik van biologische metaforen . 

3 6 . zie Meindert Fennema, ' Front- en 
Back-stage in de politi ek ' . F A CTA, april, 
' 994· pp 11 / 12. 

38. Zie T cun van Dijk , ' Anti -anti 
racisme'. De Groene Amsterda mmer, mei, 

' 992. 
3 7. Rob Witte, Racist Violence and che 
state. A comparative Europeon ana!fsis. 
Routledge , London , 1996. 

39· Caroli cn Bais, Racisme als leerzaam 
incident. 1 PP , Amsterdam , 1995. 
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beide kampen hun posities vaak met veel emoties 
hebben afgeschermd. Om deze patstelling te door
breken, wil ik trachten de zaak van de andere kant 
te benaderen en te beginnen bij de overeenstem
ming tussen beide posities. Die overeenstemming 
geldt niet alleen de opvatting dat racisme verwer
pelijk is, het geldt ook de opvatting dat racistisch en 
extreem-rechts geweld strafbaar is. Bovendien 
delen beide posities de opvatting dat de bestrijding 
van racistisch en extreem-rechts geweld de aller
hoogste prioriteit dient te hebben. Racistisch ge
weld tast de fundamenten van onze rechtsstaat en 
onze democratische orde aan. Een van de grond
rechten in een democratische rechtsstaat is de 
bescherming van have en goed, van lijf en leden. 
Het gebruik van geweld in de politieke arena tast de 
openheid van het politieke debat aan. Het racisti
sche geweld heeft zodanige vormen aangenomen 
dat het denken over drastische maatregelen niet 
alleen een zaak van medemenselijkheid is maar een 
vorm van democratische zelfbescherming. Laten 
we daar dus mee beginnen. 
Allereerst dient vastgesteld te worden wat racis
tisch geweld is. Onder racistisch geweld beschouw 
ik geweld dat gericht is tegen allochtonen omdat zij 
allochtoon zijn. Aanleiding tot mijn overwegingen 
vormen de bevindingen van Carolien Bais, die in 
opdracht van het Instituut voor Publiek en Politiek 
een vijftal gevallen van racistische geweldpleging 
heeft onderzocht. De gevalsbeschrijvingen zijn 
vooral gebaseerd op gesprekken met leidende 
figuren in de plaatselijke gemeenschap. Opvallend 
is dat in de onderzochte gevallen van politiek racis
tische geweld de daders meestal niet gepakt zijn, 
hoewel tenminste één slachtoffer beweerde dat de 
daders uit een bekend netwerk komen. 

Het politie-apparaat blijkt niet goed in staat deze 
misdrijven op te lossen. Eén van die redenen zou 
kunnen zijn dat de politie in Nederland überhaupt 
weinig ervaring heeft met politiek geweld. De 

opsporing en vervolging van de daders van het 
racistische geweld dat politiek geïnspireerd is ver
eist kennelijk een geheel eigen benadering. Mijns 
inziens vcrdient het daarom aanbeveling om deze 
vormen van racistisch geweld te laten behandelen 
door een politionele organisatie die daar wat taak
stelling en ervaring betreft beter voor uitgerust is. 
Een dergelijke benadering vereist echter tevens een 
zeer duidelijke scheiding tussen de behandeling van 
racisme en xenofobie enerzijds en racistisch en 
extreem-rechts geweld anderzijds. Doen we dat 
niet dan beschermen we onze rechtsorde niet, maar 
ondergraven wij haar juist. Laat ik een voorbeeld 
geven. Door de leuze 'eigen volk eerst' als racisti
sche propaganda te beschouwen en degenen die die 
leuze aanheffen op dezelfde manier te behandelen 
als de daders van brandstichting in een moskee, 
beperken we de vrijheid van meningsuiting op een 
manier die voor de aanhangers van de procedurele 
opvatting van democratie onaanvaardbaar is. 
Principieel ligt de grens tussen wat wel en wat niet 
mag in een democratisch bestel voor hen bij het 
gebruik van intimidatie en geweld. Wil men, bin
nen de grenzen van de democratische rechtsorde, 
strenger en effectiever optreden tegen racistisch 
geweld dan zal men een duidelijk onderscheid moe
ten maken tussen extreem-rechtse propaganda -
over het toestaan waarvan de meningen verdeeld 
zijn - en racistisch geweld waarvan alle democraten 
vinden dat dat ontoelaatbaar is. Er is dus alle aanlei
ding om de juridische bestrijding van racistisch 
geweld de allerhoogste prioriteit te geven. 

De huidige rechtspraktijk in Nederland lijkt 
soms wel omgekeerd: justitie doet reusachtig veel 
moeite om Janmaat veroordeeld te krijgen op uit
spraken die als ze door prof. dr Frank Bovenkerk 
gedaan worden op veel bijval kunnen rekenen, en 
laat de opsporing van daders van racistische aansla
gen over aan journalisten.4° 

40. Bijvoorbecld:Bas van Hout, 
' De dodenlijst van de Centrumdemo
craten'. Panorama t 994, t 2: t 2 - 1 7; 
Kees Kooiman, 'Undercover in de co', 
De Groene Amsterdammer 1994, 1 2:6 -
1 1; Peter Rensen, Dansen met de Duivel. 
Undercover bij de Cenuumdemocoten. 
LJ Veen, /Amsterdam/ Antwerpen, 
1994· 
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