
HOOFDSTUK 1. Inleiding

1. Van radicaal- rechts tot extreemrechts

In zijn boek The Far Right Today1 maakte Cass Mudde een voortreffelijke analyse 
van wat zich vandaag mondiaal afspeelt. Hij maakt daarin een onderscheid tussen 
politieke fracties die op de één of andere manier participeren aan democratische 
verkiezingen, en dus de facto de democratie niet verwerpen, en diegene die dat wel 
doen. De eerste noemt Mudde ‘radicaal- rechts’, de tweede noemt hij ‘extreemrechts’. 

 ] BUITENPARLEMENTAIR VERZET

Op	zich	is	dat	een	verdedigbaar	standpunt.	Hij	geeft	in	zijn	boek	een	stand	
van zaken van de politieke positie waarin ‘radicaal- rechts’ terechtkwam in het 
huidig tijdsgewricht. Volgens hem zijn de standpunten van ‘radicaal- rechts’ 
sinds de eeuwwisseling genormaliseerd. Dit betekent dat andere politieke par-
tijen zich steeds meer onderwerpen van ‘radicaal- rechts’ toe- eigenen of deze 
in verwaterde vorm overnemen. Dat geldt zowel voor Euro- sceptische stand-
punten, islamfobie, tot zelfs politieke correctheid of de beoordeling van het 
‘behoorlijke’. Centrumpartijen leveren niet langer enkel lippendienst aan popu-
listische radicaal- rechtse partijen, maar introduceren zelf een strikter beleid 
over immigratie, integratie en terrorisme, zo stelt Mudde vast.

Hierdoor staat het thema ‘onveiligheid’ steeds centraler in het politieke debat. 
Onveiligheid is niet langer alleen criminaliteit, maar wordt veel breder opgevat. 
Het gaat om de onveiligheid die gecreëerd wordt voor ‘autochtonen’, ‘inlanders’, 
‘inboorlingen’ of welke term je ook gebruiken wilt, door ‘allochtonen’, ‘vreemde-
lingen’ of ‘buitenlanders’. Kort samengevat komt het erop neer dat radicaal- rechts 
‘vreemden’ ziet als dé bedreiging voor de bevolking van een bepaald grondgebied. 
Zij bedreigen niet enkel onze veiligheid, maar ook onze eigenheid, onze ‘identi-
teit’. Dat vat de essentie samen van het radicaal- rechtse discours. 

In dit boek kies ik echter een andere invalshoek. Ik opteer ervoor te bestu-
deren wat Mudde ‘extreemrechts’ noemt, dus het fenomeen dat in essentie de 

1. Mudde, C. (2019). The Far Right Today, Polity.
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democratie verwerpt en er niet aan wenst te participeren. De scheidingslijn is 
niet steeds zo helder als het Mudde voor ogen staat. Maar ga er als lezer gerust 
vanuit dat dit de leidraad vormt voor dit boek. Diegenen die zich verenigen in 
groepjes en groupuscules die zich keren tégen de bestaande democratie worden 
hier onder de loep genomen. Ze vinden dat de overheid niet het beleid voert dat 
zou moeten gevoerd worden. De slogan ‘Niet mijn regering’ is daar intussen de 
meest uitgesproken uitdrukking van. 

Het kan echter nog extremer. Er zijn groepen die het beleid schade willen 
toebrengen, door de orde die bewindsvoerders (trachten te) vestigen teniet te 
doen en ertegen in verzet te gaan. In een ouderwets taalgebruik zou dat ‘subver-
sief’ genoemd worden. 

Uiteraard kan niet alle buitenparlementaire oppositie ‘subversief’ genoemd 
worden. Natuurlijk niet en gelukkig maar. Diverse organisaties en groeperin-
gen bewegen zich op het maatschappelijk middenveld en trachten op de één of 
andere manier invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Partici-
patie is stilaan een sleutelwoord geworden in parlementaire democratieën. Dat 
kan moeilijk anders beschouwd worden dan een meerwaarde. 

 ] POL ARISERING 

Binnen die buitenparlementaire oppositie is een uiterst kleine minderheid er 
wel op uit de ‘gevestigde orde’ uit te dagen en zelfs schade toe te brengen. Aan-
hangers hiervan zoeken niet de dialoog op, maar zijn erop uit te polariseren. Ze 
proberen in woord en daad centrumposities op een continuüm te laten leeglopen 
ten voordele van extreme posities. Ze beogen een bipolaire samenleving tot stand 
te brengen tussen voor- en tegenstanders, zonder dat tussenposities tussen ‘vijan-
den’ en ‘medestanders’ nog mogelijk zijn. Ze hanteren een onverzettelijke logica, 
in de zin van ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’. Dit leidt tot een samenleving waarin 
een demarcatielijn loopt tussen ‘zij’ en ‘wij’. Het is de extreemrechtse variant van 
de terroristische logica van de Rote Armee Fraktion, die als slogan voerde ‘Klare 
Fronten schaffen’. In essentie gaat het om strijd- of oorlogstaal.

Polarisering is inderdaad geen exclusief kenmerk van extreemrechts. Ook 
anders geïnspireerde groepen (extreemlinks, jihadisten, eco- extremisten, 
enzovoort) kunnen polariseren. Daarover gaat dit boek echter niet. Ik heb 
daarover in het verleden veelvuldig geschreven2 en kom hier in dit werk niet 

2. Ponsaers, P. (2020b). Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld. Oud- Turnhout/’s- 
Hertogenbosch: Gompel&Svacina, pp. 326. Met een voorwoord van Rik Coolsaet.
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op terug3. Het gaat me hier om extreemrechts. Dat is een keuze die naar mijn 
gevoel verantwoord is. 

Zoals ik uitvoerig zal documenteren, is extreemrechts de afgelopen jaren 
in opmars, niet enkel op wereldschaal of in Europa, maar ook in eigen land. Ik 
haak hier aan waar mijn vorige boek eindigde, met name de gebeurtenissen 
rond het VN- Migratiepact en de Pano- reportage over de identitaire beweging 
Schild & Vrienden (S&V). Sinds de publicatie van ‘Haatzaaiers – Extreemrechtse 
radicalisering’ (2020a), gebeurde er zoveel in de extreemrechtse scène dat een 
geïnteresseerde	lezer	wellicht	nood	heeft	aan	overzicht	en	synthese.	Dát	is	wat	
dit boek biedt.

 ] R ADICALISERING

Maar het gaat niet enkel om polarisering. Ook verdergaande radicalisering 
is aan de orde. Wat bedoel ik daarmee? Veldhuis en Staun geven aan dat de 
verschillende	definities	van	radicalisering	zich	baseren	op	twee	belangrijke	
kernconcepten4.	In	de	ruime	definitie	van	het	radicaliseringsproces	legt	men	
de nadruk op de actieve uitoefening of aanvaarding van ingrijpende verande-
ringen in de samenleving die een gevaar vormen voor de democratie en waarbij 
er eventueel geweld kan worden gebruikt. Ten tweede kan men radicalisering 
veel enger omschrijven als gewelddadige radicalisering waarbij men het gebruik 
van geweld accepteert om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Horgan	vindt	zich	eerder	terug	in	de	brede	definitie	en	omschrijft	het	begrip	
als	het	proces	waarin	men	steeds	meer	betrokken	wordt	in	conf lictsituaties	die	
mogelijk leiden tot gewelddadig extremisme5.	In	zijn	latere	werk	omschrijft	
hij radicalisering als ‘a social and psychological process of incrementally experienced 
commitment to extremist political or religious ideology’6. 

3. Ponsaers, P. (2020a). Haatzaaiers. Extreemrechtse Radicalisering. Oud- Turnhout/'s- 
Hertogenbosch: Gompel&Svacina, pp. 244.

4. Veldhuis, T. & Staun, J. (2009). Islamist radicalisation: A root cause model. Den Haag: 
Netherlands Institute of International Relations Clingendael.

5. Horgan,	J.	(2008).	From	profiles	to	pathways	and	roots	to	routes:	Perspectives	from	
psychology on radicalization into terrorism. The annals of the American Academy of Poli-
tical and Social Science, 618, 14.

6. Horgan, J. (2009). Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and 
extremist movements. New York: Routledge.
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Moskalenko en McCauley focussen eerder op de groepsdynamiek7. Radi-
calisering wordt door hen omschreven als ‘increasing extremity of beliefs, feelings, 
and behaviors in directions that increasingly justify intergroup violence and demand 
sacrifice in defense of the ingroup’. 

Andere auteurs koppelen een eerder enge visie aan het begrip radicali-
sering. Horgan spreekt over ‘violent radicalization’, waarmee hij ‘the social and 
psychological process of increased and focused radicalization through involvement with 
a violent non- state movement ’ bedoelt. In een eerste fase geraakt men, volgens 
hem, betrokken bij een gewelddadige groepering, waarna men in een tweede 
stadium deelneemt aan terroristische activiteiten. Het individu gaat op zoek 
naar de mogelijkheid om geweld uit te oefenen, maar verkent ondertussen ook 
andere alternatieven. Zowel de mogelijkheid tot deelneming als de capaciteit 
om een beslissing te maken moet aanwezig zijn om helemaal betrokken te gera-
ken bij de terroristische groepering. 

Door het koppelen van gewelddadig gedrag aan radicalisering komt men in 
de literatuur vaak terecht bij het begrip ‘violent extremism’. Extremisme wordt 
beschouwd als een belangrijk kenmerk van terroristisch gedrag waarbij er een 
radicale ideologie wordt vooropgesteld. ‘Violent extremism’ treedt op wanneer 
individuen of groepen hun ideologische overtuigingen uiten door middel van 
geweld of door een oproep tot geweld8. 

Gielen ziet ‘radicalisering’ als ‘het proces van toenemend radicalisme bij een per-
soon of groep, waarbij de bereidheid groeit om zelf met gebruik van geweld dergelijke 
diep ingrijpende veranderingen van de samenleving en de democratische rechtsorde na 
te streven en/of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te zetten. Het is geens-
zins een proces dat mensen plotseling omarmen, het is veeleer een langdurig, gelaagd en 
veelvormig proces. Radicalisering is een langdurig proces, omdat het doorsnijden van 
banden met de gevestigde samenleving tijd en energie kost. Het is gelaagd in die zin dat 
het groepen, generaties, groepen geestverwanten en individuen kan betref fen. Het is 
eveneens veelvormig vanwege de verschillende dimensies die het omvat: zowel politiek, 
religieus als sociaal cultureel’9.

Kortom: er bestaan diverse opvattingen over ‘radicalisering’. Een algemeen 
aanvaarde	definitie	is	niet	voorhanden.	Het	gaat	wel	steeds	om	een	procesmatig	

7. Moskalenko, S., McCauley, C. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways 
toward terrorism. Terrorism and Political Violence, 20, 3, 415-433.

8. Southers, E. (2013). Homegrown violent extremism. Oxford: Elsevier Inc.
9. Gielen, A. (2008). Radicalisering en identiteit: Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. 

Amsterdam: Aksant.
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gegeven dat uitmondt in het gebruik van politiek geweld. Hiermee is meteen 
de centrale vraag in dit boek omschreven, namelijk: In welke mate radicaliseert 
extreemrechts in ons land al dan niet verder tot en met het gebruik van politiek geweld?

2. Georganiseerde criminaliteit versus 
georganiseerde wanorde

 ] ORGANIZED CRIME

Ik heb dit boek de titel ‘Georganiseerde wanorde’ meegegeven. Met deze titel 
alludeer ik op het begrip dat in de criminologie al enige tijd wordt gehanteerd, 
met name ‘georganiseerde criminaliteit ’ of ‘organized crime’. Er is sprake van geor-
ganiseerde criminaliteit ‘indien groepen die primair gericht zijn op illegaal gewin 
systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving, en in staat 
zijn deze misdaden op betrekkelijk ef fectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door 
de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door middel van corruptie 
uit te schakelen’10. 

Kortom, met georganiseerde criminaliteit wordt dat soort van misdrijven 
bedoeld die (1) in groep en systematisch worden gepleegd, dus op een georga-
niseerde wijze; (2) met ernstige gevolgen voor de samenleving, dus waar de 
samenleving	mede	slachtoffer	van	is;	(3)	waarvan	daders	hun	daden	afscher-
men, m.a.w. op een verdoken manier; en (4) en bereid zijn fysiek geweld te 
gebruiken. In Nederland hanteert men hiervoor intussen de betekenisvolle 
term ‘ondermijnende criminaliteit’.

 ] ORGANIZED DISORDER

In dit boek gaat het niet over ‘georganiseerde criminaliteit ’, maar wel over 
‘georganiseerde wanorde’. Met deze term verwijs ik niet zozeer naar een bepaald 
criminaliteitsfenomeen, maar naar datgene dat gemeenzaam bedoeld wordt 
met ‘social disorder’ of ‘het verstoren van de openbare orde’. Openbare orde is een zeer 
ruim begrip met vele betekenissen die bijna allemaal verwijzen naar de wette-
lijke orde die door de staat georganiseerd wordt. Het gaat om de situatie van 
vreedzaam samenleven van alle leden van de samenleving, gekenmerkt door 
afwezigheid van vijandigheden, rebellie, opstanden, het dragen van wapens, 
optreden van private milities, het dragen van uniformen die op een bepaalde 
groep of partij duiden, oproepen tot muiterij binnen de strijdkrachten of poli-

10. Eindrapport	–	2.2	Definitie	(nrc.nl).
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tie, oproepen tot opstand enz. De meest courante vorm van openbare orde 
handhaving houdt verband met het al dan niet toelaten van een betoging of 
demonstratie op grond van de mogelijke verstoring ervan. 

Analoog	aan	de	definitie	van	georganiseerde	criminaliteit	bedoel	ik	dan	met	
‘georganiseerde wanorde’ dat gedrag dat (1) in groep en min of meer systematisch 
wordt gesteld; (2) het rustige en geordende samenleven verstoort; (3) soms op 
een provocatieve en opruiende wijze wordt gesteld, maar waarbij individuen 
zich schuilhouden in de massa (of vandaag ook wel verdoken ageren op inter-
netfora of -platformen); en (4) bereid zijn fysiek geweld te gebruiken. 

 ] PREVENTIE VERSUS REPRESSIE

Een belangrijk verschil tussen criminaliteit en ordeverstoring is het gevolg 
dat de overheid kan hechten aan bepaalde gedragingen. Diegenen die misdrij-
ven plegen (dus inbreuken tegen de strafwet), worden anders bejegend dan 
ordeverstoorders. 

Ik geef een voorbeeld. Terwijl een pleger van een misdrijf gerechtelijk aan-
gehouden kan worden, kan een ordeverstoorder administratief aangehouden 
worden. Beide soorten van aanhoudingen zijn vrijheidsberovingen en dus dwang-
maatregelen, maar zijn onderworpen aan heel andere regels. De administratieve 
aanhouding is geen aanhouding van een persoon die verdacht wordt van een 
misdrijf. Het is een preventieve vrijheidsberoving, die uitgevoerd kan worden los 
van	de	vraag	of	de	verdachte	een	misdrijf	heeft	gepleegd.	Deze	aanhoudingsvorm	
kan enkel worden toegepast in situaties van absolute noodzaak én ze moet dienen 
om de openbare orde te handhaven. Je kan op basis van de administratieve aan-
houding maximaal twaalf uur, behoudens verlenging, worden opgehouden. In 
regel mag een administratieve aanhouding nooit meer tijd in beslag nemen dan 
nodig is, om bijvoorbeeld de openbare orde te herstellen. Openbare ordehandha-
ving is het preventieve instrument van de bestuurlijke overheid, niet zelden van 
de burgemeester.

Een	gerechtelijke	aanhouding	is	ook	een	dwangmaatregel,	maar	heeft	een	
heel	andere	finaliteit.	Het	doel	zal	zijn	iemand	voor	te	leiden	bij	een	onderzoeks-
rechter of een andere bevoegde magistraat. Dit betekent dat je verdacht wordt 
van	zware	strafbare	feiten	(bestraft	met	een	gevangenisstraf	van	minstens	één	
jaar), waarvoor er nog bewijzen worden gezocht. Zij zijn repressief van aard. 
Repressie is ultiem een instrument van de strafrechter.

Kortom, administratieve maatregelen in het kader van de openbare orde-
handhaving hebben een preventief karakter. Zij zijn erop gericht te voorkomen 
dat de openbare orde verstoord zal worden. Gerechtelijke maatregelen worden 
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genomen	op	het	moment	dat	strafbare	feiten	reeds	gepleegd	zijn en zijn erop 
gericht	de	dader(s)	te	bestraffen.	

Maar	er	zijn	nog	tal	van	andere	verschillen	tussen	administratieve	afhan-
deling	van	een	ordeverstoring	en	een	gerechtelijke	afhandeling	van	een	misdrijf	
dan de vrijheidsberoving. Zo kan een bestuurlijke overheid een vergunning 
intrekken of deze schorsen, bijvoorbeeld omwille van nachtlawaai in een 
drankgelegenheid. Of ze kan, zoals reeds aangegeven, een betoging verbieden 
of	toelaten,	afhankelijk	van	de	risico-	inschatting	die	gemaakt	wordt	door	de	
politie inzake de verstoring van de openbare orde. Of diezelfde burgemeester 
kan	een	samenscholingsverbod	afkondigen	in	het	kader	van	de	handhaving	
van de openbare orde, iemand de toegang ontzeggen tot een bepaald lokaal 
of een voetbalstadion, panden sluiten, maatregelen nemen om bijvoorbeeld 
monumenten te beschermen (bijvoorbeeld middels camerabewaking), identi-
teitscontroles laten doorvoeren in een bepaalde buurt, … Dat zijn dus allemaal 
voorbeelden van preventie, of maatregelen om te voorkomen dat de openbare 
orde zal verstoord worden, om te vermijden dat wanorde zou ontstaan. Het 
dient gezegd. Dergelijke bestuurlijke maatregelen kunnen ook genomen wor-
den in het kader van de gezondheidszorg, zoals we ondervonden tijdens de 
COVID-19-pandemie.

Uiteraard dient een bestuurlijke overheid dergelijke maatregelen steeds af 
te wegen in functie van de fundamentele rechten en vrijheden waarover burgers 
beschikken (zoals de vrijheid om zich te verenigen, de vrije meningsuiting of de 
vrijheid zich te bewegen/verplaatsen). Het is daarom dat dergelijke maatregelen 
steeds proportioneel moeten zijn, dus in verhouding moeten staan tot het risico 
op ordeverstoring. Een moeilijke afweging natuurlijk, want een bestuurlijke 
overheid weet nooit met zekerheid wat er in de toekomst zou kunnen gebeu-
ren. Bestuurlijke overheden vragen dan ook steeds een risico- inschatting aan 
de politie- of inlichtingendiensten vooraleer een beslissing te nemen. Het zijn 
immers deze diensten die beschikken (of zouden moeten beschikken) over de 
noodzakelijke informatie en/of inlichtingen om zo’n inschatting te maken. 

 ] VREEDZAAM SAMENLEVEN VERSTOREN

Hoe je het ook draait of keert, in een democratische rechtsstaat is de 
bestuurlijke overheid ingeval van ‘georganiseerde wanorde’ verantwoordelijk voor 
het vreedzaam samenleven. Dat kan te maken hebben met het handhaven van 
de rust, van de orde, van de hygiëne of de gezondheid en het inperken van over-
last. Het zijn allemaal domeinen die in de Nieuwe Gemeentewet omschreven 
worden als openbare orde. 
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De hamvraag is dan ook welke bedreigingen die orde kunnen verstoren en 
dus dienen ingeperkt te worden (zonder alle fundamentele vrijheden zomaar 
overboord te gooien) als het gaat over extreemrechts. Niet zelden gaat het om 
opruiend of wervend gedrag dat anderen aanzet tot relgedrag, intimiderend 
of beledigend gedrag (waardoor de vrijheden van anderen worden ingeperkt), 
anderen trachten te overtuigen door middel van valse voorwendsels of foute 
informatie, wat we ‘fake news’ noemen. Om een typevoorbeeld te noemen: de 
bestorming van het Capitool na de redevoering van voormalig VS- president 
Trump over het ‘stelen’ van de verkiezingsuitslag.

Vandaag wordt openbare ordehandhaving meestal onderhandeld. Men praat 
in dit verband over het ‘genegotieerd beheer van de publieke ruimte’. Wat wordt daar-
mee bedoeld? Het gaat erom dat, in het geval van bijvoorbeeld een aangevraagde 
betoging, de politie in opdracht van de burgemeester overlegt met de organisato-
ren om na te gaan welke maatregelen zij hebben genomen om de manifestatie in 
goede banen te leiden. Dit kan gaan om het voorzien van een eigen ordedienst, af 
te spreken over de slogans die al dan niet overeenstemmen met de openbare orde, 
af te spreken over het te volgen parcours, enzovoort. Ook wordt meestal in een 
dergelijke onderhandeling bepaald welke tolerantiegrenzen zullen gehanteerd 
worden. Dat betekent heel concreet dat de politie bepaalde handelingen sowieso 
niet zal dulden, zoals het in brand steken van autobanden of het vernielen van 
winkels langs het parcours, enzovoort. Die onderhandeling is dan ‘the velvet glove’, 
de zachte hand. Als de demonstratie buiten die grenzen escaleert zal de politie 
‘the iron fist ’ gebruiken en overgaan tot dwangmaatregelen en/of legitiem/legaal 
geweld. In de meeste gevallen valt die ‘ijzeren hand’ nog wel mee, en vertaalt zich 
dat in het inzetten van ‘het waterkanon’. Maar het kan natuurlijk ook komen tot 
een ‘harde’ confrontatie tussen betogers en ordehandhavers, waarbij de politie 
gebruik maakt van wapenstokken, schilden en helmen.

 ] HET INTERNET ALS STORENDE FACTOR

Vandaag	wordt	de	openbare	ordehandhaving	f link	doorkruist	door	het	
internet. Oproepen tot demonstraties of bijeenkomsten gebeuren lang niet 
meer door middel van de traditionele kanalen, zoals via de media, posters, vlug-
schriften,	enzovoort.	Organisatoren	roepen	op	via	het	internet.	In	de	mate	dat	
het	gaat	om	openbare	kanalen	hoeft	dat	nog	niet	problematisch	te	zijn,	want	
dan kan iedereen, dus ook de politie, meelezen. Maar als het gaat om beslo-
ten platformen, wordt dat anders. In zo’n geval wordt er overlegd binnen één 
groep, maar vindt er eigenlijk geen onderhandeling plaats. Men organiseert 
zich onderling zonder dat er iemand over de schouder kan meekijken. Inte-
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gendeel, er worden vaak boodschappen uitgewisseld gericht op misleiding van 
de ordehandhavers. 

In geval van een betoging zal er meestal wel een toelating worden aan-
gevraagd. De organisatoren weten immers dat het anders op de ‘the iron fist ’ 
zal uitlopen. Een echte onderhandeling wordt dan wel moeilijk. In zo’n geval 
fungeert het internet als organisatiemiddel. Vandaar de term ‘georganiseerde 
wanorde’. Organisatoren kunnen als het ware het verstoren van de orde per-
fect orkestreren en afspraken maken die tegen de gangbare orde en gebruiken 
ingaan. 

Dat is al helemaal het geval wanneer het niet gaat om geplande gebeurte-
nissen zoals een betoging, maar om punctuele tussenkomsten of incidenten. 
Voorbeelden hiervan zijn het vandaliseren van begraafplaatsen met hakenkrui-
sen,	het	spuiten	van	graffiti,	het	brengen	van	de	Hitlergroet,	het	intimideren	
van buurtbewoners, het vernielen van de inboedel van gebedshuizen, zoals ker-
ken, moskeeën of synagogen, het stichten van brand in asielcentra, enzovoort. 

Deze feiten zijn criminaliteitsfenomenen en kunnen een gerechtelijke actie 
op gang brengen, met andere woorden leiden tot verbalisering, vervolging tot 
zelfs beoordeling in de rechtbank. In de meeste gevallen zijn dergelijke tussen-
komsten	strafbaar	gesteld	in	het	strafwetboek	en	dat	betekent	dat	er	straffen	
op staan. Kortom, er bestaat zoiets als een overgang tussen een administra-
tieve, bestuurlijke tussenkomst en een gerechtelijke. Zo kunnen bijvoorbeeld 
ook incidenten die zich voordoen tijdens een betoging (zoals het vernielen van 
een winkeletalage) aanleiding geven tot een proces- verbaal en gerechtelijk ver-
volgd worden. Niet zelden zijn er bij rumoerige betogingen dan ook niet enkel 
administratieve aanhoudingen in het kader van de ordehandhaving, maar 
ook	gerechtelijke	arrestaties.	In	de	meeste	gevallen	heeft	dit	te	maken	met	het	
bewijsmateriaal	waarover	de	politie	beschikt	tegen	specifieke	overtreders.

3. Van strafbare opvattingen tot terrorisme

 ] SOMMIGE DENKBEELDEN ZIJN STR AFBAAR

Onze	 strafwetgever	 heeft,	 afgezien	 van	 het	 voorgaande	 over	 openbare	
ordehandhaving,	diverse	strafbepalingen	opgenomen	in	het	strafwetboek	die	
te maken hebben met bepaalde uitingen of gedragingen. Zo bestaan in België 
drie wetten die samen de ‘antidiscriminatiewetgeving’ vormen, met name de 
Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen onderschei-
den ze negentien beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond 
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van	elk	van	deze	criteria	of	persoonlijke	kenmerken	is	verboden	en	strafbaar.	
Het gaat om: (1) de genderwet: geslacht; (2) de antiracismewet: nationaliteit, 
nationale	 of	 etnische	 afstamming,	 zogenaamd	 ras,	 huidskleur	 en	 afkomst	
(Joodse oorsprong); en (3) de antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbe-
schouwing,	seksuele	geaardheid,	leeftijd,	vermogen,	burgerlijke	staat,	politieke	
overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische 
eigenschap,	geboorte,	sociale	afkomst	en	taal.	

Het is daarenboven verboden om anderen publiekelijk aan te moedigen om 
individuen of groepen op grond van één van deze beschermde criteria te discri-
mineren, of haatgedrag en geweld tegen hen te stellen/te plegen. Wanneer haat, 
misprijzen of vijandigheid vanwege de origine, seksuele oriëntatie, handicap of 
een ander beschermd criterium één van de motieven uitmaakt van een straf-
baar	feit,	gelden	verzwarende	omstandigheden	(en	strengere	straffen).	In	dat	
geval spreken we van een ‘haatmisdrijf’. 

Unia	is	een	onafhankelijke	openbare	instelling	die	tot	opdracht	heeft	dis-
criminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Unia is internationaal 
erkend als nationaal mensenrechteninstituut. In deze rol verdedigt het de men-
senrechten. Unia is bevoegd voor het grootste deel van discriminatiecriteria. 
Voor het criterium geslacht werd een apart instituut opgericht, met name het 
‘Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen’. 

Verder geldt in België ook sinds 23 maart 1995 de zogenaamde negationis-
mewet die een verbod instelt op het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen 
of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het 
Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd. 

 ] SOMMIGE DADEN ZIJN STR AFBAAR

Uiteraard	gelden	alle	strafbaarstellingen	in	ons	land	voor	iedereen,	dus	
ook voor leden van extreemrechts. Zo is bijvoorbeeld opzettelijke brandstich-
ting	strafbaar.	Indien	dat	gebeurt	met	een	racistisch	motief	betekent	dat	een	
verzwarende omstandigheid. Dat geldt evenzeer voor alle mogelijke geweldple-
gingen, bedreigingen, smaad, enzovoort.

Daarenboven	is	het	lidmaatschap	van	een	private	militie	strafbaar	(wet	van	
29 juli 1934). Artikel één bepaalt: ‘Elke private militie of elke andere organisatie van 
private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie 
te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden, is verboden.’ 
Verder verduidelijkt de wet dat het verboden is aan private personen (in groep, 
in het openbaar) zich te gedragen als militaire troepen, door een uniform of 
uitrustingsstukken te dragen.
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België	heeft	afgelopen	 jaren	een	 indrukwekkend	wettenarsenaal	uitge-
bouwd tegen terrorisme. Het zou ons te ver leiden dit wetgevend kader in dit 
werk uit de doeken te doen. We volstaan hier met te herinneren aan het feit 
dat	dit	wetgevend	kader	niet	enkel	tot	doel	heeft	terreurdaden	op	te	helderen	
en	te	bestraffen,	maar	ook	de	voorbereiding	ervan	strafbaar	te	stellen.	Zo	zal	
iemand die een militaire gevechtstraining of een opleiding in het vervaardigen 
van explosieven volgt in het buitenland, met het oog op het plegen van een terreur-
daad, zich schuldig maken aan terrorisme, zelfs als de terreurdaad zelf (nog) 
niet werd uitgevoerd. Overigens is ook het lidmaatschap bij een terroristische 
organisatie	strafbaar.

4. De opbouw van dit boek

Dit boek bevat elf hoofdstukken. De hoofdstukken twee tot en met zes geven 
de lezer een overzicht van de gebeurtenissen die zich in ons land hebben voor-
gedaan sinds de Pano- reportage over ‘Schild & Vrienden’ (S&V) en de contestatie 
van het VN- Migratiepact, met als culminatiepunt de ‘Mars tegen Marrakesh’ op 
16 december 2018. Het overzicht werd beperkt tot deze gebeurtenissen waarbij 
extreemrechts op de één of andere wijze betrokken was. Deze hoofdstukken 
bespreken, in chronologische volgorde, de feiten en incidenten die onder wat ik 
‘georganiseerde wanorde’ noem thuishoren. Ze worden steeds gekaderd binnen 
de politieke context waarbinnen ze zich afspelen. Elk van deze vijf hoofdstuk-
ken wordt afgesloten met een synthetisch besluit, waarin de dominante trends 
worden aangegeven.

Hoofdstuk zeven gaat nader in op de structuur die extreemrechts vandaag 
in	ons	land	heeft	aangenomen.	Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	de	
‘traditionele Vlaamse strijdorganisaties’, de ‘oude radicalen in een nieuwe combatvest ’ 
en ‘de nieuwkomers en identitairen’. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie waarin de belangrijkste trends aan bod komen.

Hoofdstuk acht gaat door op de vervolging van een aantal leden van S&V. 
Het gaat eerder om een milieuschets om de lezer inzicht te geven in hetgeen 
zich	in	de	schoot	van	deze	identitaire	beweging	heeft	afgespeeld	afgelopen	tijd.	
Onvermijdelijk zal hier ook geconcludeerd worden met een aantal verbanden 
binnen het politieke milieu.

Het	negende	hoofdstuk	geeft	een	inkijk	in	de	contacten	die	extreemrechts	
heeft	uitgebouwd	in	het	buitenland.	Zo	wordt	uitvoerig	stil	gestaan	bij	het	mili-
tair	conf lict	in	de	Oekraïense	Donbass-	regio,	dat	nogal	wat	extreemrechtse	

Georganiseerde wanorde - DRUK.indd   19Georganiseerde wanorde - DRUK.indd   19 20/10/2021   16:27:5920/10/2021   16:27:59



20 hoofdstuk 1

activisten mobiliseerde. Ook wordt de invloed die Rusland had op de ontwik-
keling van het terrorisme in diverse Europese landen besproken. In laatste 
instantie wordt ingezoomd op de trainingskampen die in Polen en Servië ont-
stonden voor private en publieke veiligheidsmensen, maar klaarblijkelijk ook 
fungeren als opleidingen voor extreemrechtse activisten.

Het tiende hoofdstuk bestudeert de case van de beroepsmilitair Jurgen 
Conings, die radicaliseerde en met zwaar wapentuig van Defensie aan de 
haal ging.

Het	elfde	hoofdstuk	vormt	het	besluit.	Hierin	ref lecteer	ik	over	de	volledige	
inhoud van het boek en de lessen die we daaruit kunnen trekken.
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