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Eerste woorden   

 

Racisme is in Nederland ook een groot probleem. In 2017 bleek sollicitanten die herleidbaar 
tot een etnische minderheid behoren en geen strafblad hebben, een kleinere kans hebben voor 
een sollicitatiegesprek uitgenodigd te worden dan vergelijkbare sollicitanten die zijn 
veroordeeld voor een geweldsmisdrijf maar een Nederlandse naam hebben.  

Onderzoek van Radar toonde begin dit jaar aan dat bijna de helft van de 
uitzendbureaus  bereid is te selecteren op afkomst, bijvoorbeeld ‘geen Marokkanen’ of ‘geen 
zwarte kandidaten’. En in september bleek dat jongeren met een migratieachtergrond in 
vergelijking met witte jongeren in vergelijkbare situaties en bij vergelijkbare vergrijpen vaker 
als verdachte worden aangemerkt  en vaker celstraffen opgelegd krijgen. 
 
Volgens schrijver en activist Olave Nduwanite is het niet de vraag of je een racist bent. Want 
in een systeem dat racistisch is zijn we dat allemaal in zekere mate. De vraag is  ‘wat doe je 
tegen racisme? Als je je niet uitspreekt draag je bij aan een racistische samenleving. 
Iemands huidskleur moet gewoon iemands huidskleur zijn. Verschillen in huidskleur zouden 
normale verschillen moeten zijn. Maar racisme geeft betekenis aan die verschillen. Racisme 
betekent dat een witte huidskleur een bepaalde betekenis krijgt. Het betekent bekwaamheid, 
macht. Wit krijgt de betekenis van mainstream zijn. Andere huidskleuren krijgen een andere 
betekenis. 

Een van de grootste zonden van racisme is dat het niet alleen duidelijke, meetbare effecten 
heeft, zoals toegang tot onderwijs, of het verkrijgen van startkapitaal voor een onderneming. 
Er zijn ook inwendige littekens. Dat je steeds weer te horen krijgt dat je minderwaardig bent. 
Dat is de grootste zonde en de moeilijkste om ongedaan te maken. Uitwendige dingen kun je 
aanpakken, je kunt de wet veranderen, bijvoorbeeld. Maar het is een stuk moeilijker om 
emotionele schade ongedaan te maken. 

Racisten zijn geen slechte mensen. Racisten zijn mensen, sommige zijn aardig. Sommige zijn 
zelfs objectief gezien goede mensen. Ze houden van hun gezin, betalen belasting, geven geld 
aan goede doelen, recyclen. Het zijn goede mensen. Toch hebben ze, of ondersteunen ze 
racistische ideeën, of zijn ze niet kritisch daarover. 

We leven in een tijd van extremen. Een tijd waarin media vooral oog hebben voor 
tegenstellingen en conflict, terwijl de werkelijkheid vaak veel genuanceerder is. Bron: 
brainwash.nl. 
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Had jij je ook maar met Dobbelmann’s karnemelkzeep gewassen. 

 

Inleiding 

Racisme is het idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten 
opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven 
worden aangelegd dan voor het andere.  

De term racisme wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin betekent 
racisme dat leden van een bepaald ras zich inherent superieur achten aan leden van een 
ander ras. Bij debatten over racisme is echter vaak sprake van verwarring over de precieze 
betekenis of implicatie van deze term. Velen gebruiken het woord 'racisme' in algemene zin 
als aanduiding van xenofobie (angst voor vreemdelingen) of etnocentrisme. Anderzijds 
trachten wetenschappers laatstgenoemde begrippen juist af te bakenen van racisme als 
ideologie of wetenschappelijk racisme. 
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Hoewel de term racisme meestal een negatieve lading heeft en wordt gebruikt ter aanduiding 
van vooroordelen, geweld, discriminatie of onderdrukking in verband met opvattingen over 
raciale verschillen, zijn er ook andere omschrijvingen mogelijk. Zo is volgens de Oxford 
Englisch Dictionary racisme gebaseerd op de ‘mening of de ideologie dat leden van een ras 
bepaalde eigenschappen of kwaliteiten bezitten die specifiek zijn voor dat ras, in het bijzonder 
om het als beter of slechter van een ander ras te onderscheiden’. De Merriam Webster 
Dictionary omschrijft racisme als ‘de opvatting dat ras de belangrijkste bepalende factor is 
van menselijke eigenschappen of vermogens, en dat raciale verschillen de basis vormen van 
de inherente superioriteit van een bepaald ras’. 

Volgens het internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie ‘elke vorm van onderscheid, uitsluiting, 
beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of 
cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, 
dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.  

De laatste definitie maakt dus geen onderscheid tussen discriminatie op grond van ras of 
etniciteit. Het onderscheid tussen beide begrippen blijkt ook voor antropologen een onderwerp 
van debat. Ook de Britse wet verstaat bijvoorbeeld onder raciale groep ‘elke groep mensen 
gedefinieerd op grond van ras, huidskleur of nationaliteit (inclusief burgerschap), of etnische 
of nationale afkomst’. 

Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, ging uit van de fundamentele 
biologische gelijkheid van verschillende bevolkingsgroepen. Niet zelden beroepen personen 
met racistische ideeën zich niettemin op een wetenschappelijke onderbouwing van hun 
denkbeelden. Er zijn zeer uiteenlopende visies over zo'n onderbouwing voor 
rassenonderscheid. 

Racistisch gedrag en racistisch denken worden in het bijzonder gezien als een gevolg van de 
maatschappelijke ontwikkeling rond de multiculturele en multiraciale samenleving, waarin 
de leden van een (al dan niet dominante) raciale groep zich (terecht of onterecht) bedreigd 
voelen in hun bestaan en vrijheden. Ook in andere samenlevingen zijn er echter altijd vormen 
van racisme geweest. 

Reeds in de oudheid waren vele volkeren etnocentrisch, zij beschouwden andere volkeren als 
barbaren, maar meer op culturele dan op raciale gronden. In het antisemitisme zoals dat in 
de vijftiende eeuw in Spanje opleefde, werden religieus-culturele elementen vermengd met 
raciale elementen. Vanaf de zeventiende eeuw onderscheidden sommige Europese 
theologen een hiërarchie waarin de blanke mens het dichtst bij god stond; daaronder de 
negroïde, dan de aap enz. Voor veel achttiende- en negentiende eeuwse slavenhandelaren 
vormden deze denkbeelden een rechtvaardiging voor hun doen en laten.   

'Natuurwetenschappelijke' rassentheorieën ontstonden in de negentiende eeuw, onder meer 
door uitwerking van bepaalde inzichten uit de evolutietheorie. Men meende dat bepaalde 
rassen een natuurlijk recht hadden op een hogere positie en dat het zogenaamd superieure 
blanke ras door vermenging met andere rassen dreigde te verzwakken en ten onder te gaan. 
In de negentiende eeuw werd de racistische theorie vaak gebruikt als rechtvaardiging voor 
kolonisatie; er werd beweerd dat blanken het morele recht hebben om landen met een niet-
Europese bevolking te overheersen.   
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In deze prent wordt de suggestie gewekt dat zwarte mensen lager op de evolutionaire ladder 
staan. 
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Biologisch racisme is racisme op basis van biologische kenmerken, zoals echt of vermeend 
ras. Dit zag men bij de Europese koloniale rijken terug. In Brits-Indië was de hoogste positie 
die een Indiër kon behalen lager dan de laagste positie van een Engelsman. 

Het blanke ras werd door de blanken zelf biologisch als de hoogste evolutionaire vorm van de 
mens aangemerkt. Daaronder kwamen de Arabieren, Japanners en Chinezen, die weliswaar 
een rijke traditie hadden, maar in technische vooruitgang door de blanken waren 
voorbijgestreefd. Op de laagste treden bevonden zich Indianen en zwarten, die werden 
beschouwd als een tussenvorm tussen mens en aap. Joden namen in de ogen van 
antisemieten op basis van het nepverslag van de Protocollen van de wijzen van Sion een aparte 
categorie in. Hierin werden ze beschreven als tegenstrevers die de wereld trachtten te regeren 
vanuit de schaduw, als moordenaars van Jezus Christus of als parasieten die hardwerkende 
burgers hun zuurverdiende geld trachtten af te troggelen. De (vermeende) biologische 
elementen (zwart haar, kromme neus, bochel) werden hier opzettelijk vermengd met 
religieus/cultureel racisme. 

Met 'cultureel racisme' wordt het veroordelen van andere omgangsmanieren bedoeld. Bij 
cultureel racisme beschouwt men de eigen normen en waarden als superieur aan die van 
anderen en zal die ander worden afgewezen. Cultureel racisme wordt ook wel het 'nieuwe 
racisme' genoemd. De Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington  beschreef in zijn boek 
‘Botsende beschavingen’ de theorie dat de grote scheidslijnen tussen mensen en de 
overheersende bron van conflicten cultureel van aard zullen zijn. Cultureel racisme is een zeer 
omstreden concept, aangezien het bestaan ervan door diverse academici wordt ontkend en 
door anderen bevestigd. Een belangrijke kritiek van de rechterzijde op cultureel racisme is dat 
de term het bekritiseren van andere culturele gebruiken, waardenpatronen en ideeën 
onmogelijk maakt (bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis).  

Institutioneel racisme (ook bekend als structureel racisme, staatsracisme of systemisch 
racisme) is rassendiscriminatie door overheden, bedrijven, religies of onderwijsinstellingen of 
andere grote organisaties met de macht om het leven van veel individuen te beïnvloeden. De 
Amerikaanse burgerrechtenactivist Stokely Carmichael zou de term eind jaren zestig hebben 
gemunt. Institutioneel racisme werd door Sir William Macpherson in het Lawrence-rapport 
uit 1999 omschreven als: ’Het collectieve falen van een organisatie om mensen een gepaste en 
professionele service te verlenen vanwege hun kleur, cultuur of etnische afkomst. Het kan 
worden waargenomen in processen, attitudes en gedragingen die op discriminatie neerkomen 
door onbewuste vooroordelen, onwetendheid, onnadenkendheid en racistische stereotypes die 
bepaalde bevolkingsgroepen benadelen.’ 

Racisme kan verschillende effecten hebben. Door racisme leren mensen een andere groep, 
bijvoorbeeld migranten, zien als ‘anders en minderwaardig’ tegenover de eigen groep. Racisme 
kan ook bepaalde maatregelen motiveren zoals het opdelen van een samenleving in blanke en 
zwarte gebieden, het maken van wetten waardoor bepaalde mensen minder rechten hebben 
dan andere (zoals vroeger de Joden en zigeuners in nazi-Duitsland op basis van de 
Neurenberger wetten). Doordat een bepaalde groep als ‘slecht’ beschouwd wordt, krijgen alle 
leden van die groep te maken met negatieve discriminatie (achterstelling) op gebieden zoals 
werk, huisvesting en onderwijs. 

Racisme kan zowel de racist als zijn slachtoffer psychisch sterk beïnvloeden. Het slachtoffer 
voelt zich vaak aangevallen of uitgesloten en kan hierdoor bijvoorbeeld 
minderwaardigheidsgevoelens krijgen en gefrustreerd raken. 

De groepen waartegen racisme gericht is, worden er vaak van beschuldigd de oorzaak te zijn 
van de problemen die een bepaald land of een bepaalde streek teisteren, zoals werkloosheid, 
overbevolking en inflatie. In de praktijk worden deze groepen meestal juist het zwaarst 
getroffen door deze crises. 

In nazi-Duitsland waren Joden en zigeuners (en intellectuelen, communisten, liberalen) de 
zondebok: zij kregen de schuld van alle maatschappelijke problemen, en de deportatie en/of 
uitroeiing van deze groepen zou alle problemen oplossen. 

Sigmund Freud heeft, wijzend op de gedachte dat iedere groep een zondebok kent, opgemerkt 
dat ‘het antisemitisme ouder is dan het jodendom’. 
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Racisme heeft effect op individuen, maar ook op de samenleving als geheel. Racisme wordt 
weleens beschouwd als een verdeel-en-heerstactiek, die mensen tegen elkaar opzet om ze 
verdeeld te houden. Door winkels en bedrijven van bepaalde etnische groepen te boycotten, 
neemt de economische efficiëntie af. Openlijk geweld kan leiden tot een afname van het 
veiligheidsgevoel en vertrouwen in de regering. Ook kan racisme binnen een land de 
internationale reputatie van het land verslechteren, waardoor het diplomatiek geïsoleerd raakt 
of zelfs doelwit wordt van internationale (handels)sancties, zoals Zuid-Afrika tijdens de 
apartheid. 

Een groot aantal landen in de wereld heeft mensenrechten ingeschreven in zijn grondwet. In 
Europa erkennen veel landen bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens, dat op zijn beurt gebaseerd is op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Met het aannemen van deze verklaringen bestempelen regeringen vormen van 
discriminatie zoals racisme als moreel verwerpelijk en juridisch strafbaar. Ondanks de 
beperking van de persoonlijke vrijheid is er een breed maatschappelijk draagvlak voor deze 
wetten. 

Iedere burger kan een klacht indienen wegens discriminatie. In België zijn er, naast de 
reguliere gerechtelijke instellingen waar burgers klachten kunnen indienen, twee specifieke 
organisaties die vaak klachten over discriminatie behandelen en opvolgen: he Interfederaal 
Gelijke kansen centrum en de Liga voor de Mensenrechten. In Nederland houdt de Commissie 
Gelijke Behandeling zich bezig met de bestrijding van discriminatie. 

De sportwereld, met name het voetbal, is niet vrij van racistische uitingen van supporters. In 
dit verband startte de Europese voetbalbond of de UEFA een campagne tegen racisme in 
stadions. Vlak voor de aftrap van de beide halve finales van het Europees kampioenschap op 
25 en 26 juni 2008 spraken de ploegaanvoerders van de elftallen een boodschap uit tegen alle 
vormen van racisme en riepen op om vreedzaam samen te leven met andere culturen. 

Volgens een door Psychlogical Science gepubliceerd onderzoek, uitgevoerd door G. Hodson 
(Brock University (Ontario)), kunnen kinderen met een lager IQ tijdens volwassenheid sterker 
racisme gaan vertonen.  

Zo zouden ‘low-intelligence adults’ voornamelijk sociaal-conservatieve ideologieën aanhangen, 
waarna zij zich gesterkt voelen in hun conservatieve gedachtegoed. 

Eerdere studies wezen reeds uit dat er een correlatie is tussen een laag scholingsniveau en 
een hogere graad van etnocentrisme. Ook leidt een lager scholingsniveau tot het hebben van 
meer vooroordelen jegens andere rassen. Deze bevindingen bevestigen dat een algemene 
hogere scholingsgraad kan leiden tot een daling van racisme.  

Een aanvullende verklaring voor de waargenomen relaties is dat uiterst rechts minder 
intelligente kiezers aantrekt door het gebruik van stereotypen. Deze stereotypen zouden het 
voor zulke kiezers eenvoudiger maken om de complexe wereld te begrijpen, zonder rekening 
te moeten houden met nuances. Voorbeelden van zulke stereotypes zijn ‘De wereld is een 
gevaarlijke plaats’ en ‘Zwarten zijn beter in sport, maar ze zijn wel minder slim’. Zo zorgen 
conservatieve ideologieën voor psychische stabiliteit en trachten ze het status quo in stand te 
houden.  

Daarnaast hebben rechts geïnspireerde kiezers gemiddeld meer angst dat buitenstaanders 
(out-groups) de desintegratie van maatschappelijke morele standaarden en de teloorgang van 
tradities zullen veroorzaken.  

In april 2009 werd in Genève de zogeheten Durban Review-conferentie gehouden, die door 
diverse landen, waaronder Nederland, om politieke redenen werd geboycot. 
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Nederland kent geen uitgebreide traditie van extreemrechts geweld. De laatste grote 
schietpartijen in ons land, die in Alphen aan den Rijn in 2011 en in Utrecht in maart 2019, 
hadden een ander motief. Geweld uit rechtse hoek bleef de laatste jaren beperkt tot 
bijvoorbeeld een aanslag met molotovcocktails bij een moskee in Enschede en het plaatsen 
van een vuurwerkbom bij een Somalisch gezin. Vergelijk dat met Duitsland, waar 
zestienhonderd geweldsincidenten met een extreemrechtse achtergrond plaatsvonden in 
2016. Of dus met de Verenigde Staten, waar de schietpartij in El Paso de jongste is in een 
inmiddels lange rij schutters die zich lieten inspireren door rassenhaat. 

 

Racisme in de wereld 

Nazi-Duitsland 

Het bekendste voorbeeld van racisme is de rassenpolitiek in nazi-Duitsland, vóór en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, Adolf Hitler voerde zijn persoonlijke, op semi-mystieke, semi-
religieuze, historische, maar ook biologische, sociaal-economische en maatschappelijke 
gronden gevestigde rassentheorie uit, tot in de uiterste consequenties: beginnend met de 
Neurenberger wetten, door de nazi’s 's aangenomen in 1935, werd bijvoorbeeld elk seksueel 
contact tussen mensen van het ‘Arisch ras’ (ariërs: Duitsers, Oostenrijkers, maar tot op zekere 
hoogte bijv. ook Nederlanders) en Joden verboden. Uiteindelijk liep Hitlers 
antisemitische visie en streven naar zijn ideaalbeeld van Arische, raciale puurheid uit op de 
systematische, structurele moord – op industriële schaal – op onder andere zés miljoen Joden. 
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Hitler bepleitte en beval als ‘Endlösung der Judenfrage‘ (kortweg de ’Endlösung’) — in het 
Nederlands : ‘Definitieve oplossing van het Joodse probleem’ — simpelweg de totale 
genocide op / finale vernietiging van álle Joden – op zijn minst in Europa. Bovendien liet hij 
zo'n honderdduizend gehandicapten en vele duizenden zigeuners, homoseksuelen en andere 
door hem inferieur geachte mensen systematisch uitroeien. Hitler maakte een begin met een 
door de nazi-overheid opgezet geboorteprogramma, voor het door geselecteerde vrouwen / 
echtparen laten verwekken, baren en opvoeden van groepen ‘zuiver Arische’ kinderen tot 
model-Duitsers. Ook de wetenschap, bijvoorbeeld eugenetica, werd ingezet om onderzoek te 
doen naar ‘typisch Arische’ lichaamskenmerken. 

Joden 

Buiten de vervolging door nazi-Duitsland stonden de Joden eeuwenlang aan vervolgingen 
bloot. Tot na de Tweede Wereldoorlog vonden voornamelijk in Oost-Europa progroms plaats 
waarbij Joden door de niet-joodse bevolking werden vermoord. Joden worden op sommige 
plaatsen in de wereld nog steeds negatief benaderd. 

Roma en Sinti 

De Roma  (waarvan vooral Sinti) waren tijdens de Tweede Wereldoorlog net als de Joden 
slachtoffer van uitroeiingspolitiek van de nazi's. Ook na deze zigeunervervolging hebben Roma 
blijvend te kampen met discriminatie, vooral onder invloed van het neonazisme. 

Rusland 

Na de val van het communisme was er een opleving van antisemitische groeperingen zoals de 
Pamiat. Ook worden personen met een mediterraan of Arabisch uiterlijk als 'zwarten' of zelfs 
'zwartkonten' aangeduid en hebben ze te maken met racistische pesterijen.   

 

Afrika 
Zuid-Afrika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheiding van blank en zwart op het strand in 1989 
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De rassenscheiding die in Zuid-Afrika reeds bestond, werd na de Tweede Wereldoorlog 
geïnstitutionaliseerd in de vorm van apartheid. De bevolking van Zuid-Afrika werd in vier 
hoofdgroepen ingedeeld en kregen ieder hun eigen woongebieden. De zwarte meerderheid van 
de bevolking had geen stemrecht. De apartheidspolitiek werd in 1990 officieel opgeheven en 
in 1994 werd Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Anderzijds bestaat 
er ook bij radicalen anti-blank racisme, zoals in de 'Schiet de Boer' controverse rond Julius 
Malema. Ook de zogenaamde Plaasmoorde worden vaak gezien als een uiting van anti-blank 
geweld. 

Namibië 

Tussen 1904 en 1907 voerde de Duitse kolonisator een vernietigingspolitiek jegens de Herero- 
en de Nama-volkeren. Namibië stond vanaf 1915 onder Zuid-Afrikaans bewind. Ook hier gold 
de apartheidspolitiek. 

Rhodesië en Zimbabwe 

Tussen 1965 en 1979 had Rhodesië een blank minderheidsbewind onder Ian Smith. De 
zwarte bevolkingsmeerderheid was niet in de regering vertegenwoordigd. Enkel hadden zwarte 
stamhoofden zetels in de senaat en bestond er een vorm van censuskiesrecht gebaseerd op 
inkomsten wat in de praktijk leidde tot een minieme mogelijkheid van stemmen door niet 
blanken. In 1980 kwam Robert Mugabe in Zimbabwe aan het bewind. Aanvankelijk waren de 
blanken nog betrokken in het bestuur van Zimbabwe maar na 2000 werd de grond van blanke 
boeren echter op grote schaal onteigend. 

Nigeria / Biafra 

Tijdens de Biafra-oorlog richtten leden van de Haussa-stam zich tegen de lgbo. Hierbij 
kwamen honderdduizenden lgbo om het leven.  

Oeganda 

In 1972 werd de Indiase bevolking door Idi Amin uit Oeganda verdreven. 

Rwanda / Burundi 

In de jaren negentig vond de Rwandese genocide plaats waarbij Hutu’s’s en Tutsi’s  elkaar 
naar het leven stonden. 

Soedan 

In 2003 brak het conflict in Darfoer uit, waarbij Arabische stammen zich richtten tegen de 
zwarte Afrikanen. 

Amerika 

Zowel in Noord- als Zuid-Amerika is op grote schaal slavernij voorgekomen waarbij Afro-
Amerikanen als handelswaar werden beschouwd. 

Canada[ 

In Canada werden net zoals in Australië en in de VS eind negentiende eeuw Chinese 
migranten op hoge schaal gediscrimineerd door bepaalde overheidswetten en massamoorden. 
Eind twintigste eeuw werd in Canada de Chinese Canadian National Counsil opgericht. 
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Verenigde Staten 

 

 

Een Amerikaanse ansichtkaart rond 1899 met een humoristische tekening dat inkt gemaakt kan 
worden van het badwater van een zwart kind. 

 

In het zuiden van de Verenigde Staten had de zwarte bevolking minder burgerrechten dan de 
blanken. De Jim Crow-wetten werden pas in  1964 afgeschaft. Hoewel de Verenigde Staten 
als etnische smeltkroes wordt beschouwd, bestaat in veel streken nog veel latent racisme 
waarbij etnische groepen min of meer gescheiden leven. Gemengde relaties worden 
bekritiseerd en komen zelfs in Amerikaanse televisieseries en films vrijwel niet voor. 

Guatemala 

In de jaren tachtig vond de Guatemalteekse genocide plaats waarbij tienduizenden indianen 
om het leven werden gebracht.  

 

Midden-Oosten 
Koerden 

Koerden worden in verschillende landen van het Midden-Oosten gediscrimineerd. In Syrië 
werd velen van hen in de jaren zestig het staatsburgerschap ontnomen, waardoor zij geen 
landbouwgrond meer konden bezitten. In Turkije mochten Koerden tot 1991 hun taal niet 
spreken. In Irak werd een gifgasaanval op Halabja uitgevoerd, waarbij 5000 Koerden om het 
leven kwamen. In Iran worden de (soennitische) Koerden onderdrukt door het Iraanse 
(sjiitische) regime. 

Het zionisme en de resolutie van 1991 

Als etnisch nationalisme werd het zionisme een racistische ideologie genoemd in resolutie 
3379 van de Verenigde Naties. Deze resolutie werd in het midden van de Koude 
Oorlog gesteund door de communistische en islamitische naties. Israël, de Verenigde 
Staten en de West-Europese landen en hun bondgenoten stemden tegen. In de Algemene 
Vergadering kunnen de grootmachten geen veto uitspreken.  

De resolutie werd herroepen in 1991. Dit gebeurde met resolutie 48/86. De resolutie die 
zionisme gelijkstelde aan racisme werd hiermee van tafel gehaald met 111 stemmen voor en 
25 tegen. Dit was een voorwaarde van Israël alvorens mee te willen doen met de 
vredesconferentie van Madrid (1991). 

Israël 

Op 19 juli 2018 heeft Israël de 14de basiswet aangenomen, die de staat Israël omschrijft als 
joodse staat waarin alleen het joodse volk recht op nationale zelfbeschikking heeft, een land 
dat alleen open staat voor ‘joodse vestiging’ en waarin het Arabisch geen officiële taal meer 
is.[8] Er kwam protest vanuit het Palestijns-Arabische deel van de bevolking (moslims, druzen 
en christenen). Als niet-joden zien zij deze wet als het eindelijk bij wet vastleggen van wat zij 
sinds 1948 met de stichting van de staat Israël ervaren: tweederangs burgers te zijn. De 
Palestijnse bevolking (20% van de totale bevolking) heeft de beschikking over drie procent van 
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de grond. Dat percentage staat onder druk i.v.m. nieuwe wegen of uitbreiding van 
stad, kibboets of mosjav. Palestijnen mogen zich niet overal vestigen en het is niet 
vanzelfsprekend dat hun aanvragen om huizen te bouwen of uit te breiden door de Isrealische 
overheid worden gehonoreerd. Op scholen krijgen kinderen het Israëlisch-Joodse verhaal te 
horen, terwijl Palestijnen in het onderwijs aandacht willen voor de Al-Nakba. De staat Israël 
staat het bouwen van joodse nederzettingen toe waardoor de nog resterende kleine Palestijns-
Arabische gebieden fragmenteren. De verjoodsing van het desondanks nog tamelijk Palestijns-
Arabisch gebleven Gallilea is een project van de ngo  Jewish Agency for Israël. 

Ook uit Noord-Afrika, Jemen en Ethiopië (Falasia’s) afkomstige joden hebben of hadden te 
maken met racisme. Zij van uit Europa afkomstige medejoden. Mei 2015 gingen Ethiopiërs de 
straat op om te demonstreren tegen de discriminatie waar zij in Israël mee te maken hebben. 
Een video waarop te zien was hoe Damas Pakada, een jonge Ethiopisch-Israëlische soldaat in 
uniform, door de politie werd afgetuigd, was de directe aanleiding  

Ook Israël heeft te maken met een vluchtelingenvraagstuk. Duizenden Afrikaanse 
vluchtelingen zijn via de Sinaiwoestijn in Israël beland. Het gaat hier om 
Eritreërs en  Soedanezen . De meerderheid bestaat uit mannen. De regering wil hen geen 
status geven als Israëlisch staatsburger, maar stelt elke vluchteling voor de keus tussen 
gevangenisstraf voor onbepaalde tijd of een vertrekken met een premie van 3500 dollar. Zij 
zou afspraken hebben gemaakt met enkele Afrikaanse landen om deze vluchtelingen op te 
nemen . 

Palestijnse ontheemden 

De Palestijnen die in 1948 vluchtten voor de oorlog of werden verdreven uit Israël (ongeveer 
750.000) mochten slechts op beperkte schaal terugkeren naar hun vroegere woning en land. 
Als gevolg van de Zesdaagse Oorlog van 1967 werden nog eens een  tweehonderdduizend 
Palestijnen verdreven. Extreem-rechtse joodse groeperingen vertolken het standpunt dat ook 
de resterende Palestijnen uit Israël en de Palestijnse gebieden zouden moeten vertrekken. Veel 
Palestijnen verblijven nog in vluchtelingenkampen in de buurlanden. Alleen in 
Jordanië kregen zij volledige burgerrechten. De overige landen van het Midden-Oosten geven 
de Palestijnen niet de volledige burgerrechten. In Libanon hebben Palestijnen bijvoorbeeld 
geen actief en passief kiesrecht. 

Joden 

De joodse godsdienst werd in de Arabische wereld tot de Tweede Wereldoorlog onder grote 
beperkingen getolereerd; diverse landen hadden grote joodse gemeenschappen. Echter in het 
Mandaatgebied Palestina vonden diverse bloedige pogroms plaats en ook in Irak kwamen deze 
gruwelijkheden voor. In 1945 stelde de Arabische Liga een boycot in tegen de joden in het 
toenmalige mandaatgebied. Na de onafhankelijkheid van Israël in 1948 vertrokken de joden, 
aangemoedigd door zowel Israël (dat hen graag wilde opnemen als nieuwe immigranten) als 
de Arabische wereld (die hen het liefste kwijt was) naar de nieuwe staat en ook naar 
de Verenigde Staten. Tegenwoordig wonen er nog weinig joden in de Arabische wereld. In 
Jordanië zijn joden zelfs expliciet van het staatsburgerschap uitgesloten. 

Zwarte bevolking 

Vanaf de zevende eeuw werden mensen uit Kenia, Tanzania, Soedan en Ethiopië als slaaf 
verkocht in het Midden-Oosten. In Irak komt de Free Iraqis Movement op voor de rechten van 
een klein miljoen zwarte Irakezen. Ze namen er in 2009 deel aan de verkiezingen. De meeste 
zwarte Irakezen behoren tot de laagste sociale klasse in het land.   

 

Azië 
Japan 

De Koreaanse en Chinese minderheden worden volgens een VN-rapport uit 2005 op grote 
schaal gediscrimineerd. Tot 1980 werd aan Koreanen die het Japanse staatsburgerschap 
wilden verwerven de eis gesteld dat zij een Japanse naam aannamen.  
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Indonesië 

In Indonesië zijn in 1959 en 1966 wetten aangenomen die de rechten van de Chinese 
minderheid beperkten. De Peraturan Pemerintah 10/1959 leidde tot onteigening van hun 
bedrijven en gedwongen verhuizingen. De 127/U/Kep/12/1966 verplichtte etnische 
Chinezen om Chinees Indonesische achternamen aan te nemen. De machtswisseling van 
1998 waarin Soeharto tot aftreden werd gedwongen, ging gepaard met grootschalig geweld 
jegens etnische Chinezen. 

Filipijnen 

De Filipijnen kennen eveneens een significante Chinese minderheid. Een nog groter deel van 
de bevolking (wellicht 10%) is van gemengd Chinese afkomst. Veel Chinese Filipino's zijn zeer 
succesvol, zoals de miljardair Henry Sy, en de politiek actieve families Aquino en Marcos. Dit 
leidt echter tot een sinofobie die kenmerken met het Europees antisemitisme deelt en 
gebaseerd is op economische vooroordelen en afgunst. Hoewel in 1603 en 1639 anti-Chinese 
pogroms hebben plaatsgevonden en Chinezen in aparte wijken moesten wonen,[18] zijn 
grootschalige incidenten na de onafhankelijkheid niet voorgekomen. Sinofobie manifesteert 
zich in de Filipijnen met name in gescheld op straat en internet, anti-Chinese opmerkingen 
van prominenten, en een enkele keer fysiek geweld tegen Chinezen.  

Sri Lanka 

In Sri Lanka woedt sinds 1983 een burgeroorlog tussen Tamils en Singalezen, waarbij ruim 
zeventigduizend mensen om het leven zijn gekomen. 

India 

Bewoners van Noordoost-India worden soms om hun Oost-Aziatische uiterlijk 
gediscrimineerd. 

China 

De economische groei van China trekt Afrikaanse immigranten aan, die vooral in de grote 
zuidelijke steden neerstrijken. Vooral in Guangzhou bestaat een grote Afrikaanse 
gemeenschap die in de volksmond wel als 'chocolate city' wordt aangeduid. Zwarten worden 
aangeduid als 'hei gui' (zwarte duivels), en sommige kroeg-, restaurant- en winkeleigenaars 
weigeren hen te bedienen. In China (evenals in veel andere Aziatische en Latijns-Amerikaanse 
landen) is een blanke huid een gewild schoonheidsideaal, en huidcrèmes met bleekmiddel 
vinden gretig aftrek. 
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Dit kinderboek vol racistische karikaturen heet Tien kleine nikkertjes en is gebaseerd op het 
gelijknamige lied. In veel Europese landen zijn variaties op deze Nederlandse versie uitgegeven 
en verkocht.  

 

Klu klux clan 

De Ku Klux Klan (ook wel Klan of KKK genoemd) is een aantal verschillende geheime 
blanke organisaties in de Verenigde Staten die vooral door hun racistisch geweld bekend 
geworden zijn. 

Zij legden zich toe op terreur tegen zwarte mensen, andere kleurlingen en strijders voor 
grondwettelijke rechten, maar waren ook antisemitisch, homofoob, anti-Islamitisch, anti-
katholiek en anti-communistisch en keerden zich tegen nieuwe immigranten. De eerste Ku 
Klux Klan kreeg grote aanhang in de zuidelijke staten van de VS als blanke reactie tegen de 
afschaffing van de slavernij aan het eind van de Amerikaanse Burgeroorlog. 

De KKK kende perioden van grote activiteit afgewisseld door lange tijdspannen in de marge 
van de samenleving. De leden (Klansmen en Klanswomen genoemd) zijn bij hun optreden vaak 
gemaskerd en kleden zich dan in lange witte, rode, zwarte of blauwe gewaden (toga’s of 
habijten met puntmuts). 

De Ku Klux Klan speelde in de Amerikaanse geschiedenis een belangrijke rol tijdens 
de Reconstructie, in het Interbellum en tijdens de segregatiekwestie. Heden ten dage wordt de 
KKK als organisatie geacht niet meer te bestaan. Wel zijn er tal van regionale 
extreemrechtse groeperingen die op de oude Klan geënt zijn. De maatschappelijke en politieke 
invloed van deze splintergroepen is echter verwaarloosbaar. 

De Ku Klux Klan ontstond in 1865 of 1866 in Pulaski (Tennessee) als een lokale club. Volgens 
de schrijver Wyn Craig Wade begon de organisatie als een grap van zes werkloze soldaten die 
terugkwamen uit de  Amerikaanse Burgeroorlog. Ze verkleedden zich als spoken te paard. Al 
snel begonnen ze de pas van slavernij bevrijde zwarte bevolking te terroriseren. In grote delen 
van Tennessee vond hun voorbeeld navolging en werden afdelingen van de KKK opgericht. 
President Andrew Johnson pardonneerde Zuidelijke leiders van de verslagen 
voormalige Confederatie vanaf mei 1865 waarna de Zuidelijke staten sterk discriminerende 
wetten tegen zwarte mensen (Black codes) afkondigden. Hiermee werd de bevrijding van de 
slaven vrijwel teruggedraaid. Het Amerikaanse Congres verklaarde deze wetten in december 
1865 nietig en besloot over te gaan tot Reconstructie (gedwongen hervorming) van de meeste 
Zuidelijke staten. 

Daarop groeide de KKK snel uit tot een geheime organisatie die zich met alle macht verzette 
tegen deze Reconstructie. De Klan richtte zich indertijd vooral op het bedreigen en intimideren 
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van de 'bevrijde slaven', de zogenaamde Freedmen, opdat deze van hun nieuw verworven 
rechten af zouden zien. In 1868 verwierf de Klan voor het eerst landelijke bekendheid toen 
aanhangers een groot aantal – zwarte – Republikeinse kiezers vermoordden in de aanloop 
naar de verkiezingen. Zowel de nationale Klanleiding als de Zuidelijke elite distantieerden zich 
van deze lynchpartijen. In 1871 keurde het Amerikaanse Congres de Civil Rights Act (ook 
wel Ku Klux Klan Act genoemd) goed, waarna president Ulysses S. Grant in enkele gebieden 
(North Caroline) hard optrad tegen de Klan in het Zuiden. Honderden Klansmen werden 
opgepakt, maar door onvoldoende capaciteit werd maar een klein deel veroordeeld. Tegen 
1875 was deze eerste Klan dan ook volledig ontbonden. De federale regering van de VS had 
de bescherming van de burgerrechten van zwarte mensen opgegeven, zodat in de Zuidelijke 
Staten zwarte mensen openlijk konden worden geterroriseerd: er was geen geheime 
organisatie meer voor nodig. Het zou bijna honderd jaar duren voor zwarte mensen in het 
Zuiden hun kiesrecht konden uitoefenen. Na Grant had pas president Kennedy weer 
belangstelling voor de burgerrechten van de zwarte mensen. 

De eerste Klan was plaatselijk (maar niet nationaal) heel goed georganiseerd, zo bleek uit 
Senaatsrapporten tijdens het presidentschap van Grant. Omwille van hun structuur 
als geheime onzichtbare groep, bestaan er geen gegevens over het ledenaantal. De Klan was 
echter wel uitermate geliefd in het Zuiden, vooral door zijn reputatie als laatste restant van 
de Old South.   

 

 

William Joseph Simmons 

 

William Joseph Simmons stichtte de tweede Ku Klux Klan in 1915. Deze Klan had totaal 
andere doelstellingen dan de oude Klan, maar gebruikte wel exact dezelfde naam en symbolen. 
De Klan van Simmons groeide sterk in de jaren 1920 en kende op zijn hoogtepunt meer dan 
5 miljoen leden verdeeld over alle staten in het Zuiden en het Middenwesten. Deze Klan wilde 
koste wat het kost de morele hegemonie van het blanke protestantisme behouden en bestreed 
daarom alle zondaars zoals zwarte mensen, katholieken en joden. Op 4 juli 1923 vond in 
Malfalfa Park te Kokomo de grootste bijeenkomst ooit plaats van de Ku Klux Klan. Tegen 1928 
werd ook deze Klan ontbonden, hoewel vele afdelingen nog lange tijd actief zouden blijven. 

In de jaren 1930 en 1940 kozen de nog bestaande Klanafdelingen voor massale steun aan de 
nazi’s in Duitsland en gingen zij een bondgenootschap aan met de German American Bund. 
Hierdoor verloor de Klan zijn patriottisch karakter en bijgevolg zijn geliefdheid onder de 
blanke bevolking. 

Pas tijdens de segregatiecrisis in de jaren 1960 kende de Klan een laatste geslaagde 
wederopstanding, maar raakte opnieuw in diskrediet door allerlei bloedige aanslagen en 
interne schandalen. 

Tegenwoordig bestaan er tientallen organisaties – zowel in de VS als daarbuiten – die zich 
voordoen als de erfgenamen van de Ku Klux Klan en ook hun symbolen overgenomen hebben. 
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Hun totale ledenaantal wordt echter maar op een paar duizend geschat. Het merendeel van 
deze nieuwe Klansurrogaten bestaat uit overtuigde neonazi’s.. 

 

Naam 

Ku Klux is afgeleid van het  Griekse woord kuklos wat kring (hier in de zin van club) betekent. 
De met enige regelmaat voorkomende schrijfwijze Klu Klux Klan is onjuist en werd niet door 
de KKK gebruikt. De zes oprichters waren allen van  Schotse afkomst, net als de meerderheid 
van de blanke bewoners van Pulaski waar de KKK begon. Daarom rondden ze de naam van 
hun club af met clan wat familie en broederband betekent. Om de naam meer kracht en 
scandeereffect te geven, werd nadien beslist om de beginletters te uniformeren en om het 
woord op te splitsen in drie delen, telkens van slechts één lettergreep. Noem het Kuklux en 
niemand wil begrijpen wat het betekent, zei James Crowe, een van de medeoprichters, volgens 
de auteur Wyn Craig Wade. De opzettelijk griezelige naam deed denken aan het rammelen 
van botten, vond John Lester, een andere medeoprichter. De club haakte aan bij Schotse 
folklore over spoken. 

Volgens een alternatieve theorie zou de naam Ku Klux Klan een onomatopee zijn van een 
geweerschot. De ku zou een nabootsing zijn van het aanspannen van de slagpin, klux die van 
het doorladen van de kogel en klan ten slotte die van het schot zelf. Over de juistheid van deze 
informatie bestaan twijfels. Het staat namelijk niet vast dat alle Klans van de 20e eeuw enkel 
de eerste oorsprongstheorie verkondigen. 

Logo 

Het kruis, dat vanaf de tweede Klan gevoerd werd, symboliseert de religieuze onderbouw van 
de organisatie die naar eigen zeggen christelijk is, terwijl de cirkel naar de eeuwige 
verbondenheid en strijd zou verwijzen. De rode druppel staat dan weer voor het bloed 
van Jezus Christus, dat zogenaamd vergoten werd om het blanke ras te behoeden voor het 
kwade. 

De drie gebruikte kleuren hebben elk op hun beurt ook een heraldische betekenis. Wit (argent) 
staat voor de zuiverheid van het ideaal. Rood (keel) staat voor de bloedband onder de leden 
alsook voor het bloedvergieten in de strijd. Zwart (sabel) staat voor dapperheid. 

Vlag 

 

 

De Confederatie Navy Jack 

 

De Ku Klux Klan wordt regelmatig geassocieerd met de  Confederatie Navy Jack, een variant 
op de gevechtsvlag van de Geconfedereerde Staten, de afgescheiden Amerikaanse staten uit 
het zuiden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Nochtans is het gebruik van deze vlag een 
recent gebruik dat pas na de Tweede Wereldoorlog door de Klan in het leven geroepen werd. 
Deze vlag was alleen tijdens de burgeroorlog in gebruik en de Klan werd pas nadien gesticht. 
Ook het verband tussen de Confederatievlag en de slavenhandel is een historische fout. Alle 
slaven werden de Verenigde Staten binnengebracht onder de Unievlag. 

De oorspronkelijke Klans hadden echter wel een eigen geel-rode driehoekige vlag ontworpen, 
de Grand Ensign, waarop een zwarte dracovolans (vliegende draak) afgebeeld stond omringd 
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door de Latijnse spreuk Quod Semper, Quod Ubique, Quod Ab Omnibus (letterlijk: Wat altijd, 
wat overal, wat door allen, met het verzwegen vervolg: voor waar is gehouden). 

Wegens de hoge productiekosten van de Grand Ensign werd ten tijde van de tweede Klan een 
nieuwe rood-witte rechthoekige vlag ontworpen, de MIOAK of Mystic Insignia Of A Klansman. 
Deze vlag bevatte onder meer het befaamde Klanlogo, het Blood Drop Cross. 

Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat de enige officiële landsvlag ook voor de Klan 
de Stars and Stripes (de Amerikaanse nationale vlag) was en dat alle andere vlaggen volgens 
de Klancode nooit boven de landsvlag mochten hangen. 

 

Gewaden  

 

 

Eeuwenoude capirote in de Spaanse Semana Santa, een teken van anonieme boetedoening 

 

De leden van de Ku Klux Klan waren niet de eersten die witte gewaden met puntmutskappen 
droegen. Deze dracht werd gekopieerd van Spaanse boetelingen, zogenaamde Nazareno's, die 
tijdens rooms katholieke processies op die manier gekleed gaan om hun anonimiteit te 
bewaren. De puntmutsen werden, merkwaardigerwijs, in de Ku Klux Klan ingevoerd door de 
fel antikatholieke tweede Ku Klux Klan. De eerste Ku Klux Klan had geen standaard 
vermomming. 

Bij de Klan hadden de gewaden een dubbele praktische functie. In de eerste plaats kon de 
identiteit van de leden hierdoor geheim blijven wat strafrechtelijke vervolging of represailles 
moeilijker of zelfs onmogelijk maakte. Daarnaast gaven de gewaden de leden ook 
een spookverschijning die de slachtoffers angst moest inboezemen. 

De eerste Ku Klux Klan ontleende de officiële Klangroet aan de keizerlijke groet (het Ave) van 
de oude Romeinen. De zogeheten Klan Salute wordt vaak abusievelijk als neonazistisch 
beschouwd; de Klan nam deze groet echter ettelijke decennia vroeger aan dan de NSDAP 
in Duitsland. 

Daarnaast omvat de Klangroet het strekken van de linkerarm (en dus niet de rechterarm zoals 
bij de nazi's), het lichtjes krullen van de handpalm en het openen van de vingers. Meestal 
wordt deze groet begeleid door het letterwoord KIGY dat voor Klansman, I Greet You staat. 

Tegenwoordig flirten de nog bestaande Klanafdelingen steeds meer met het neonazisme en 
wordt de Hitlergroet vaker gebruikt dan het traditionele Klansaluut. 

De Klan wordt ook steeds geassocieerd met brandende kruisen, het zogenaamde Fiery 
Cross (ook wel gewoonweg Burning Cross genoemd). Dit gebruik is echter pas ontstaan bij de 
heroprichting van de Klan omstreeks 1915 en was voorheen dus onbekend. Het kruis verwijst 
opnieuw naar de wortels die de Klan naar eigen zeggen heeft in het christendom en werd 
gebruikt voor een velerlei aan redenen. In het Interbellum diende het Fiery 
Cross hoofdzakelijk als herkenningspunt voor rekrutering alsook voor het 'opvrolijken' van 
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hun rally's. Na de Tweede Wereldoorlog werd het brandende kruis een hulpmiddel om de 
slachtoffers angst aan te jagen en te terroriseren. 

Voor de oprichting van de Ku Klux Klan bestonden er in de VS al andere geheime organisaties 
met gebruiken die de KKK later deels zou overnemen. Voorbeelden hiervan zijn: 

• de Order of the Star Spangled Banner. Deze werd in 1854 te Boston opgericht en keerde 
zich tegen recente immigranten en katholieken. Zij ontwikkelde zich tot de politieke partij 
van de Know-Nothings of American Party. Geheime codes en handgebaren, bijvoorbeeld 
om zich te identificeren als lid (met duim en wijsvinger beetpakken van jaslapel) werden 
overgenomen door de KKK. Ook de Order gebruikte intimidatie enzovoorts om 
verkiezingen te beïnvloeden 

• de Knights of the Golden Circle, gesticht in 1856. Deze stelden zich ten doel delen van 
Mexico en Zuid Amerika te veroveren om nieuwe slavenstaten te vormen. In het 
Amerikaanse Congres zouden deze nieuwe staten het machtsevenwicht van het 
Amerikaanse Zuiden met de Noordelijke staten moeten bewaren. De militaire organisatie 
– met afdelingen in alle zuidelijke staten plus Californië – en de pro-slavernij-doelen 
hadden deze Knights gemeen met de latere Klan 

• de Regulators en de patterollers, ongeregelde bendes blanken die zwarte mensen 
intimideerden na afschaffing van de slavernij 

• blanke bendes die tijdens de slavernij joegen op ontsnapte slaven 

 

Oprichting  

 

 

Muurplaat in Pulaski 

 

De originele Ku Klux Klan (de first Klan of old Klan) werd opgericht tussen Kerstmis 1865 en 
juni 1866 door zes veteranen uit het Geconfedereerde Leger in het kabinet van rechter 
Thomas M. Jones in Pulasku, ook wel de Jolly Six genoemd. Dit 'leuke zestal' bestond 
uit  John C. Lester, John B. Kennedy, Frank O. McCord, Calvin E. Jones, Richard R. Reed en 
James R. Crowe (de eerste Klanleider, Nathan Bedford Forrest, trad pas later toe). Het 
oorspronkelijke doel van deze Order of the Ku Klux Klan was de oprichting van een nieuwe 
sociale club gebaseerd op humor, folklore en politiek. 

In 1866 en 1867 werden er in het hele Zuiden lokale afdelingen opgericht die zich gewelddadig 
keerden tegen zwarte mensen en carpetbaggers (goed opgeleide middenklasse, afkomstig uit 
de Noordelijke Staten, die om economische motieven of als hervormers naar de zuidelijke 
staten waren afgereisd). Zwarte gebedsdiensten werden verstoord door gemaskerde Klansmen. 
Zwarte huizen werden door de Klan geplunderd en in brand gestoken. 's Nachts ondernam de 
Klan tevens strooptochten naar wapens en bedreigde het de zwarte voormalige slaven in de 
hoop hen zo het genot van hun nieuw verworven rechten te ontnemen. De door de Klan 
aangewende tactieken waren afkomstig van de al bestaande vigilantes (blanke gewapende 
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groepen die in het Zuiden gebruik maakten van het door de oorlog veroorzaakte 
machtsvacuüm). Vele blanken werden ook gedwongen lid te worden van de KKK.  

 

 

Nathan Bedford Forrest 

 

In 1867 hield de Ku Klux Klan zijn eerste conventie in Nashville waar de Klan als 'nationale 
organisatie' opgericht werd onder leiding van de briljante generaal en charismatische held uit 
de burgeroorlog – en voormalig slavenhandelaar – Nathan Bedford Forrest. Hij was ook 
berucht vanwege de executie van zwarte krijgsgevangenen in de Amerikaanse Burgeroorlog, 
een oorlogsmisdaad. Er werd tevens een deontologische code opgesteld voor elke Klansman. 
Dit Prescript was van de hand van George Gordon en omvatte naast een uitvoerige 
beschrijving van de organisatie en geheime codes een eed van geheimhouding voor nieuwe 
leden. 

In latere versies kwamen de volgende doelen voor: 

1. het verdedigen van de zwakken, de onschuldigen en de weerlozen tegen de smaad, het 
onrecht en de schanddaden van de wetteloze, de geweldenaar en de bruut, om de 
gewonden en de onderdrukten te ondersteunen, de slachtoffers en ongelukkigen te 
helpen, maar vooral om de weduwen en wezen van de Geconfedereerde soldaten op te 
vangen. 

2. het verdedigen en beschermen van de Grondwet van de Verenigde Staten. 
3. het helpen uitvoeren van alle grondwettelijke beslissingen en het beschermen van het 

volk tegen onwettige inbeslagnames, tegen elke vorm van proces dat niet gevoerd 
wordt door zijn gelijken volgens de wetten van het land. 

Het is duidelijk dat deze regels voor de buitenwereld bedoeld waren. De Klan wilde zwarte 
mensen zeker niet beschermen en zich ook niet houden aan de Amerikaanse constitutie en 
amendementen over de gelijke rechten. 

Latere versies van de Prescript bevatten ook een lijst van tien politieke vragen over onder meer 
rechten van Zuidelijke staten. Elk aspirant-lid moest voor toelating een bevredigend antwoord 
geven op alle tien deze vragen.  

 

Activiteiten 

De Klan stelde het zichzelf tot doel om de politieke en sociale status van de Freedmen (de na 
de burgeroorlog bevrijde slaven) te beknotten. In feite werd de verloren burgeroorlog met 
andere middelen voortgezet, schreven tijdgenoten en auteur Wyn Crage Wade. In de praktijk 
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kwam dit neer op het verstoren van zwart onderwijs, het tegengaan van zwarte economische 
vooruitgang, het bestrijden van het vrij zwart wapenbezit en het beletten van zwarte deelname 
aan verkiezingen, zodat de Democratische partij in het Zuiden weer aan de macht kon komen. 
Voor de burgeroorlog was het in het Zuiden verboden geweest zwarte mensen lezen en 
schrijven te leren, dus vooral scholen en onderwijzers waren gehaat bij de KKK. De Ku Klux 
Klan voerde niet uitsluitend operaties uit tegen zwarte mensen maar ook tegen de – in hun 
ogen – witte negers, de scalawags (blanke autochtone bevolking van de zuidelijke staten die 
Republikein waren) en de carpetbaggers (ambtenaren, onderwijzers enzovoorts, in de praktijk 
iedere Noorderling die het racisme van de KKK niet deelde).   

 

 

Klancartoon, bedreiding met ophanging voor carpetbaggers uit Ohio. 

 

De Klan hanteerde beproefde intimidatietactieken maar had niet overal hetzelfde succes. De 
meest 'succesvolle' Klanactie vond plaats in 1868 toen de verkiezingen overschaduwd werden 
door een golf van moorden op honderden zwarte politici en zwarte kiezers. Meer dan 7000 
personen zouden bij deze Klanacties om het leven gekomen zijn. De Union Leagues, lokale 
afdelingen van Republikeinse partij, organiseerden nadien burgerwachten ter bescherming 
van hun politici en kiezers. 

Sommige zwarte inwoners van het Zuiden hadden na hun bevrijding of vlucht meegevochten 
met het Union Army aan de kant van het Noorden en waren bijgevolg geschoold in 
oorlogvoering. Deze veteranen waren daarenboven bewapend. De Klan hield zich aanvankelijk 
bezig met wederrechtelijke inbeslagname van deze oorlogswapens om zelfverdediging van de 
zwarte mensen in de kiem te kunnen smoren. De Klan bleef zichzelf echter profileren als een 
vredelievende organisatie met respect voor de grondwettelijke rechten en vrijheden in de hoop 
aan gerechtelijke vervolging te ontkomen, aanvankelijk met succes. 

De Ku Klux Klan kreeg veel kritiek te verwerken vanwege brutale roofmoorden die uitgevoerd 
werden door in witte gewaden gehulde misdadigers. De Klan ontkende elke betrokkenheid en 
beschuldigde ordinaire criminelen die zich als Klansmen vermomd zouden hebben. 
Tegenstanders zagen hier echter een handig middeltje in van de Klan om zijn handen in 
onschuld te wassen. 

In de jaren 1870 begon de geheime activiteit van de Klan af te nemen. De Klan wilde koste 
wat het kost een gerechtelijke vervolging vermijden en nam – officieel tenminste – minder 
radicale ideeën aan. Ook zagen steeds meer en meer prominente Zuidelijke politici het 
voortbestaan van de Klan als schadelijk voor de toekomst van het Zuiden dat hierdoor langer 
bezet bleef door troepen uit het Noorden. Na 1875 interesseerden federale regeringen zich niet 
meer voor de burgerrechten van zwarte mensen in het Zuiden, zodat hun rechten openlijk 
konden worden afgenomen en uiteindelijk zelfs wettelijk ontzegd in de Jim Crow-wetten van 
de Zuidelijke staten. Een geheime organisatie was niet meer nodig. 
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In 1868 vertelde Nathan Bedford Forrest in een interview dat de Ku Klux Klan meer dan 
550.000 leden had en nog eens meer dan 3 miljoen sympathisanten. Hij vertelde ook dat de 
Klan te allen tijde in staat zou zijn om 40.000 tot 60.000 mannen te mobiliseren in vijf dagen 
tijd. 

 

Ondergang 

De nationale clanorganisatie van Nathan Bedford Forrest had in de praktijk weinig tot geen 
controle over alle lokale Klanafdelingen die bijgevolg over een grote autonomie beschikten. 
Een anoniem lid van een lokaal clanbestuur beschreef deze problematiek in een brief aan 
Forrest. I having not the least authority over the reckless young country boys who were most 
active in 'night-riding', whipping, etc., all of which was outside of the intent and constitution of 
the Klan. Forrest had dan ook in 1869 geen enkele andere keuze meer dan de ganse Ku Klux 
Klan op nationaal niveau te ontbinden. Als reden hiervoor gaf hij de evolutie binnen de clan 
die was being perverted from its original honorable and patriotic purposes, becoming injurious 
instead of subservient to the public peace. Het gebrek aan centraal gezag ondergroef de werking 
van de clan maar ook nu speelde dit opnieuw mee. De ontbinding van de clan door Forrest 
was een formele kwestie. In de Zuidelijke staten maakte dit niets uit voor de grote activiteit 
van de vele lokale ex-Klanafdelingen, schrijft Wyn Craig Wade.  

 

 

William Woods Holden, gouverneur van North Carolina 

 

Hoewel de Ku Klux Klan vaker en vaker gebruikt werd als dekmantel voor misdaden zoals 
rooftochten, overvallen, verkrachtingen, moorden en diefstallen, bleef de clan ongenaakbaar. 
Zelden werden door de overheid maatregelen genomen tegen de Klan. In processen na 
lynchpartijen van zwarte mensen werden de verdachte Klansmen nagenoeg altijd door blanke 
juryleden vrijgesproken. Vele lokale overheden stemden in met de acties van de KKK. Enkel 
de Republikeinse gouverneur van North Carolina, William Woods Holden, durfde ooit 
staatstroepen in te zetten tegen de Klan. Dit gebeurde in 1870 en leidde tot een afstraffing 
van Holden in de volgende gouverneursverkiezingen. 

In het Noorden werd het bestaan van een geheime organisatie zoals de Ku Klux Klan zelfs 
afgedaan als onmogelijk en overdreven. Vele Democraten deden de Klanverhalen af als 
uitvindingen door bange nerveuze Republikeinse gouverneurs uit het Zuiden. 

 



22 

 

 

Congreslid Benjamin F. Butler, schrijver van de Klan Act. 

 

In januari 1871 werd een Senaatscommissie opgericht onder leiding van de Republikein  John 
Scott uit Pennsylvania om de Ku Klux Klan Case grondig te onderzoeken. Er werden 
tweeenvijftig ooggetuigen van de door de Klan bedreven gruweldaden gehoord. Het lijvige 
commissierapport werd door voormalig Uniegeneraal Benjamin Franklin Butler (congreslid 
voor Massachusetts) omgezet in een nieuw wetsvoorstel, de Civil Rights Act of 1871, dat in 
februari al door het Congres goedgekeurd werd, ondanks de felle tegenkanting van de 
Zuidelijke Congresleden. De finale goedkeuring werd in de hand gewerkt door twee 
schokkende Klanacties, namelijk de bloedige rassenrellen in South Carolina en de moord op 
een zwart parlementslid in Mississippi. 

In 1871 ondertekende president Ulysses S. Grant de Civil Rights Act of 1871 die de 
geschiedenis in zou gaan als de Klan Act. Deze wet was een aanvulling op de talrijke anti-
Klanwetten die al op staatsniveau goedgekeurd waren, alsook op de in 1870 gestemde Force 
Act. Het belangrijkste gevolg van deze wet was dat alle anti-Klanacties voortaan uitgevoerd 
konden worden door federale soldaten – de staatstroepen waren vaak pro-Klan en bijgevolg 
onnuttig. Verder vielen alle Klanprocessen voortaan onder de jurisdictie van de federale 
rechtbanken, waar de jury's procentueel uit meer zwarte mensen bestonden en waar de 
blanken minder sympathie voor de Klan hadden. Honderden Klansmen werden beboet of 
opgesloten tussen 1871 en 1874 in de overheidsacties van procureur Amos Tappan 
Ackerman.. 

Tegen 1874 was de actiefste clanafdeling – die van South Carolina – volledig opgerold. Alle 
andere afdelingen ondergingen nadien hetzelfde lot, hoewel gelijkaardige acties bleven 
plaatsvinden. De clan mocht dan wel dood en begraven zijn, zij werd overbodig. De zwarte 
mensen verloren in de Zuidelijke staten hun politieke rechten onder druk van het gewijzigde 
politieke klimaat, waarin de oude racistische elite van voor de Burgeroorlog de macht 
herkreeg. 

In 1882 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak United States versus 
Harris dat de Klan Act gedeeltelijk ongrondwettelijk was. Het Congres had volgens het 14de 
amendement – dat oorspronkelijk juist bedoeld was om onder meer racisme te voorkomen – 
geen bevoegdheid in private samenzweringen op staatsniveau. Toen dit vonnis gepubliceerd 
werd, was de clan echter al jaren verdwenen. 

 

De tweede Klan 

De Ku Klux Klan organisatie werd heropgericht in 1915. Een film en boeken over de KKK 
vormden de inspiratie. Een lynchpartij bracht de KKK veel 
medestanders. Historici beschouwen de oprichting van de tweede Klan als een eerste gevolg 
van de impact van de moderne massamedia zoals kranten, boeken en films. 



23 

 

 

 

The Birth of a Nation 

In 1915 werd de speelfilm The Birth of a Nation van D.W. Griffith uitgebracht waarin de oude 
Ku Klux Klan opgehemeld werd tot mythische proporties. Deze film citeert uit History of the 
American People, het magnum opus van Woodrow Wilson. In dat boek stak Wilson zijn 
voorkeuren niet onder stoelen of banken. The white men were roused by a mere instinct of 
self-preservation until at last there had sprung into existence a great Ku Klux Klan, a veritable 
empire of the South, to protect the Southern country. De Griffith-hype leidde tot een 
succesvolle herdruk van de beide boeken van Thomas Dixon, The Clansman (1905) en The 
Leopard's Spots, die uitgangspunt van Griffiths film waren. 

Thomas Dixon verklaarde in een interview dat zijn beide boeken tot doel hadden to 
revolutionize northern sentiment by a presentation of history that would transform every man 
in my audience into a good Democrat!. Het boek moest de blanke vrouw afkeer voor de zwarte 
man bijbrengen. Volgens auteur Wyn Craig Wade kan het boek The Clansman in zijn extreme 
racisme vergeleken worden met het latere Mein Kampf van Adolf Hitler. 

De boeken en de film slaagden in hun opzet en nagenoeg alle blanken in de Verenigde Staten 
werden verzot op de oude Ku Klux Klan. Ter gelegenheid van de avant-première in Los 
Angeles reden acteurs vermomd als Klansmen door de straten en werden ze overal op gejuich 
onthaald. Tijdens de première in Atlanta werden de vermomde acteurs zelfs met 
saluutschoten verwelkomd als bevrijders. President Woodrow Wilson had een voorvertoning 
van de film in het Witte Huis met instemming gezien. Later distantieerde hij zich. Voor velen 
van de 25 miljoen bezoekers was het de eerste film die ze ooit zagen. 

In Griffiths film wordt vaak geciteerd uit het eerder genoemde History of the American People.  

 

Frank gelyncht 

1915 werd ook gedomineerd door het lynchen van Leo E. Frank, een joodse bedrijfsleider, 
door een antisemitische bende. In sensationele krantenartikelen werd Frank beschuldigd van 
allerlei vermeende zedenfeiten zoals de verkrachting van en moord op Mary Phagan, een jonge 
blanke arbeidster. Frank werd hiervoor in Georgia veroordeeld, maar over de rechtvaardigheid 
van het proces rezen echter vragen. De rechter verbood bijvoorbeeld dat Frank en zijn 
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advocaten aanwezig waren in de rechtszaal tijdens het voorlezen van het vonnis. Ook in beroep 
werd de veroordeling van Frank tot de doodstraf steeds bevestigd tot uiteindelijk het 
Amerikaanse Hooggerechtshof de zaak in beraad nam en het vonnis bestendigde, zij het wel 
met een belangwekkende dissidente opinie van Oliver Wendell Holmes die oordeelde dat the 
intimidation of the jury was failing to provide due process of law. 

Door deze dissidente stem besliste de gouverneur van Georgia later om de doodstraf om te 
zetten in levenslange opsluiting. De paranoïde racistische politicus en uitgever Thomas E. 
Watson riep in zijn blad The Jeffersonian op om Frank te vermoorden. Honderd mannen 
reageerden en een bende burgers – die zichzelf de Knights of Mary Phagan noemde – ging over 
tot de ontvoering van Frank uit de gevangenis met steun van het cipierkorps. Zij voerden het 
oorspronkelijke vonnis uit en lynchten Leo Frank door ophanging aan een boomtak. Achteraf 
werd bekend dat Jim Conley, een zwarte conciërge, achter de verkrachting en de moord zat. 

In de ogen van vele inwoners van het Zuiden was en bleef de schuld van Leo Frank 
onomstotelijk bewezen, mede daar er een sterke gelijkenis zou bestaan tussen Mary Phagan 
en het filmpersonage Flora, een jonge maagd die zichzelf van een klif stort omdat ze anders 
door de zwarte Gus verkracht zou worden in Griffiths film The Birth of a Nation. 

Watson zou nadien een leidinggevende rol spelen binnen de tweede Klan en uiteindelijk 
openlijk als Klansman verkozen worden in de Amerikaanse Senaat. 

 

Oprichting 

De tweede Ku Klux Klan nam onder leiding van William Joseph Simmons een agenda aan die 
hoofdzakelijk gericht was op anti-immigratie en op antisemitisme. Het merendeel van de 
eerste Klansmen was afkomstig van het opgedoekte doodseskader Knights of Mary Phagan dat 
onder meer achter de lynchpartij op Leo Frank zat. Deze nieuwe Klan baseerde zijn organisatie 
en symboliek op de oude Klan zoals – grotendeels fictief – voorgesteld in de film The Birth of 
a Nation. Het grootste deel van de iconografie van deze tweede Klan – zoals het 
gestandaardiseerde witte gewaad en het brandende kruis – was afkomstig uit de film en dus 
indirect uit de boeken van Dixon, die een onjuiste voorstelling van de eerste Klan gaven en 
meer gebaseerd zouden zijn op het oude Schotland dan op de Klan uit de tijd van de 
Reconstructie. 

De nieuwe Klan werd officieel boven de doopvont gehouden in 1915 op de bergtop Stone 
Mountain bij Atlanta. William J. Simmons werd door de aanwezigen tot eerste Imperial 
Wizard van de tweede Klan benoemd. Onder de aanwezigen waren oud-leden van de eerste 
Klan alsook leden van de Knights of Mary Phagan.  

 

Activiteiten 

De leiders van de tweede Klan verlegden de accenten van de Ku Klux Klan. Zo werd grotendeels 
afstand genomen van het Burgeroorlogverleden alsook van de oude misdaden zoals 
lynchpartijen, moorden en nachtelijke overvallen. De tweede Klan was echter wel overduidelijk 
anti-joods en anti-katholiek  Deze ideologische evolutie ging gepaard met een verschuiving 
van het Klancentrum naar het Middenwesten van de Verenigde Staten. Het Zuiden bleef nog 
steeds een belangrijke regio met veel rekruteringspotentieel maar werd hierin voorbijgestoken 
door het Middenwesten.   
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 het Fiery Cross 

 

De nieuwe Klan was ook niet langer een non-profitorganisatie maar kreeg een eigen 
rechtspersoonlijkheid en het winstoogmerk begon steeds meer te overheersen. Van het 
idealisme van de oude Klan was op termijn geen sprake meer. Deze Klan maakte ook dankbaar 
gebruik van de explosie van broederschappen in het Interbellum. Het beste voorbeeld van deze 
nieuwe wind was het inhuren van twee marketingspecialisten in 1920 voor een deel van de 
opbrengst. Onder leiding van dit tweetal, Edward Young Clarke en Elizabeth Tyler, groeide de 
Klan tegen 1924 uit tot een nationale organisatie met meer dan duizend afdelingen verspreid 
over nagenoeg het hele Amerikaanse grondgebied. 

Het in brand steken van kruisbeelden, het zogenaamde Fiery Cross, werd ook uitgevonden 
door de tweede Klan om zijn samenkomsten op te fleuren en om via deze herkenningstechniek 
meer leden te kunnen werven. In tegenstelling tot de latere Klans, gebruikte deze tweede Klan 
het brandende kruis nooit om slachtoffers te folteren, om lynchpartijen aan te kondigen of om 
mensen te terroriseren. Het brandende kruis was ook allesbehalve een uitvinding van de Ku 
Klux Klan. Talrijke andere religieuze congregaties hadden een soortgelijk ordesymbool. Pas 
nadien zou het brandende kruis uitsluitend geassocieerd worden met de Klan. Andere 
groeperingen wijzigden hun symbolen. 

Omdat Simmons een armzalig zakenman was, viel hij – na een aantal processen tegen hem 
persoonlijk – binnen de Klan al snel in ongenade en werd hij door een interne coup gedwongen 
af te treden. Clarke werd alzo kortstondig national director ad interim alvorens ook hij het veld 
moest ruimen voor Samuel Green en Hiram Wesley Evans. Green zette de door Simmons 
ingeslagen weg voort, terwijl Evans van de Klan een politieke organisatie wilde maken. Evans 
blonk enerzijds uit in schitterende managementkennis maar viel anderzijds ten prooi aan zijn 
eigen geldzucht. Evans ontsloeg het merendeel van de Klanvrijwilligers en begon salarissen 
uit te keren aan de overgebleven Klanambtenaren. Daarnaast nam hij ook afstand van de 
zwakke lijn van Simmons en deed hij de Ku Klux Klan herrijzen als een conservatieve back to 
normalcy actiegroep gebaseerd op vijf pijlers, met name het behoud van de Drooglegging, de 
steun aan de ordehandhaving, het verdedigen van het protestantisme, het tot leer verheffen 
van het Amerikanisme en het uitdragen van de christelijke moraal. Evans startte tevens met 
de commercialisering van de Klan via de verkoop van Klanattributen (gewaden, mutsen, 
symbolen, souvenirs, gadgets en zo meer), tevens aan niet-Klanleden. 

Evans stal echter voortdurend uit de kas van de organisatie. Ook de voorkeur van zijn tweede 
man James Colescott voor de German American Bund (de vereniging van Amerikaanse nazi's 
tijdens de Tweede Wereldoorlog) tegen de oorlogsstrategie van de Verenigde Staten in had een 
negatieve weerslag op de Klan. Colescott besliste – met de stilzwijgende goedkeuring van 
Evans – om de Klan als zesde colonne in te zetten ofwel ter voorbereiding van een Amerikaans-
Duitse alliantie ofwel ter ondersteuning van een eventuele Duitse invasie. Deze keuze zou de 
Klan uiteindelijk zuur opbreken. Door de financiële malaise en het landverraad van de Klan 
verdween met de rechtspersoonlijkheid ook de hele tweede Klan tegen 1945 volledig. 
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Politieke invloed 

De tweede Klan groeide al snel uit tot een nationale organisatie wier zwaartepunt van het 
Zuiden naar het Middenwesten verschoof met meer dan 5 miljoen leden. Van alle Klans wordt 
de tweede Klan tevens beschouwd als de best georganiseerde en invloedrijkste. De Klan 
beperkte zich ook niet meer tot het Amerikaanse grondgebied en nam vaste vorm aan in 
Canada waar de Ku Klux Klan onder andere gouverneursverkiezingen trachtte te beïnvloeden. 
In Saskatchewan werd een Klansman zelfs tot gouverneur verkozen ondanks het charisma 
van zijn uittredende liberale tegenkandidaat. 

De Klan kende zijn absolute hoogtepunt in deze periode. Algemeen wordt er aangenomen dat 
20% van de volwassen blanke Amerikaanse bevolking lid was van de Ku Klux Klan. In 
sommige staten zou dit percentage zelfs 40% bedragen hebben. Het gaat hier natuurlijk louter 
om schattingen aangezien lidmaatschap geheim was en maar weinig Klansmen hun 
lidmaatschap openbaar maakten. In twee Amerikaanse staten, Oregon en Indiana, werden er 
door de Klan statistieken bijgehouden waaruit bleek dat het percentage vijf procent geweest 
zou zijn. 

De Ku Klux Klan kon daarnaast ook nog een beroep doen op sympathisanten, vooral in 
politieke kringen. Desondanks zijn geschiedkundigen het er wel over eens dat geen enkel 
belangrijk politicus ooit opdrachten gekregen zou hebben van de Ku Klux Klan tijdens zijn 
mandaat. Vooral in de staat Indiana – waar tien procent van de bevolking lid was volgens Wyn 
Craig Wade – had de Klan het tijdelijk politiek voor het zeggen tot het schandaal van de 
Klanleider David Curtiss Stephenson uitbrak. De Klan slaagde er in 1924 zelfs in om een van 
zijn low-profile leden, Edward Jackson, te laten verkiezen tot gouverneur voor de 
Republikeinen.  

 

 

Klanmanifestatie in Washington, D.C. in 1928 

 

In 1924 trachtte de Ku Klux Klan om Anaheim, een stad in Californië, om te vormen tot de 
eerste Amerikaanse Klanmodelstad. Aanvankelijk slaagde de Klan erin om via verkiezingen de 
meerderheid te verwerven in de gemeenteraad. De Klan gaf geen openlijke steun aan de 
kandidaten en geen enkele kandidaat van de Klan openbaarde zijn lidmaatschap. Pas toen de 
bevolking later ontdekte dat de gemeenteraad beheerst werd door de Klan, barstte de bom en 
werden de verkiezingen geannuleerd via de Amerikaanse special recall procedure. De Klan kon 
in deze nieuw uitgeschreven verkiezingen zijn positie niet handhaven. 
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In hetzelfde jaar werd door de pers gesuggereerd dat de nationale conventie van de 
Democratische Partij in New York geïnfiltreerd was door de Ku Klux Klan. Nochtans waren er 
geen bekende Klanleden aanwezig. In de marge van het congres vond wel een tweestrijd plaats 
tussen twee fracties binnen de democraten, het pro-Klan droge platform (voor 
de Drooglegging, geleid door William McAdoo) en het natte platform (tegen de Drooglegging, 
geleid door de rooms katholiek Al Smith) dat de Ku Klux Klan wilde verbieden en vervolgen. 
Aanvankelijk waren beiden kandidaat voor het presidentschap, maar geen van beide kreeg de 
benodigde meerderheid van twee derde van de stemmen. Uiteindelijk zou de conventie zich 
uitspreken tegen een verbod op de Ku Klux Klan (de staat mag volgens de Bill of Rights geen 
private organisaties verbieden). Het natte platform verdween bijgevolg van het toneel. In New 
Jersey organiseerde de Klan tegen het einde van deze conventie zelfs een rally waarop 
duizenden Klansmen aanwezig waren en waar de afbeelding van Al Smith verbrand werd. 

De gerenommeerde Klanauteur Wyn Craig Wade schreef later op basis van eigen onderzoek 
dat in its second incarnation, the Klan helped elect sixteen men to the U.S. Senate (nine 
Republicans and seven Democrats) eleven Governors (six Republicans, five Democrats) and an 
unknown number of Congressmen. 

Tijdens het bestaan van de tweede Klan werden tevens te pas en te onpas openbare 
manifestaties georganiseerd zoals optochten, rally's of betogingen. De overheid liet alles steeds 
betijen. 

 

Ondergang 

De tweede Klan ging niet zozeer ten onder door de interne verdeeldheid of de toenemende 
eigenzinnigheid van de lokale afdelingen, maar wel door een serie schandalen zoals 
bankovervallen, roofmoorden en plundertochten waarbij Klankopstukken betrokken waren. 

Het grootste schandaal dat verbonden kon worden aan de Ku Klux Klan was dat van de 
toenmalige Grand Dragon van Indiana en veertien andere staten, David Curtiss Stephenson, 
die ook actief was in de Republikeinse Partij. Stephenson ontvoerde in 1925 de onderwijzeres 
Magde Oberholtzer die vrijwilligerswerk deed om het analfabetisme onder de achtergestelde – 
vooral zwarte – bevolking terug te dringen. Oberholtzer werd onder dwang dronken gevoerd 
waarna Stephenson haar verkrachtte en haar lichaam verminkte met zijn tanden. Later werd 
ze door Stephenson vergiftigd en dood achtergelaten. De twee rechters konden het verhaal 
van Oberholtzer nauwelijks geloven en schreven in hun rapporten respectievelijk dat 
ze schijnbaar aangevallen werd door een roedel wolven of dat ze gebeten werd door een 
kannibaal. 

Deze affaire werd lang en breed uitgemeten in de media en leidde tot de veroordeling van 
Stephenson tot een levenslange gevangenisstraf. In 1950 kwam Stephenson – volgens 
sommigen met de hulp van machtige oud-Klansmen – vervroegd vrij. Door dit schandaal werd 
de Ku Klux Klan dermate in diskrediet gebracht dat hele Klanafdelingen zichzelf opdoekten. 
Tegen 1928 werd het aantal Klansmen in Indiana op net geen vierduizend geschat terwijl er 
vijf jaar eerder nog zo'n tweehonderdduizend Klansmen zouden zijn geweest 

Deze schandalen beïnvloedden de Klanafdelingen buiten Indiana. Alle sympathie van het volk 
voor de Klan verdween als sneeuw voor de zon en de Klan besloot in het begin van de jaren 
1930 dan ook om zijn politieke activiteiten te staken. 
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Samuel Green tijdens een initialisatie in Atlanta, Georgia op 24 juli 1948 

 

In 1939 verkocht de Imperial Wizard Hiram Wesley Evans de rechtspersoonlijkheid van de Ku 
Klux Klan aan zijn tweede man James Colescott, een dierenarts uit Indiana, en aan zijn 
voorganger Samuel Green, een dokter uit Atlanta. In theorie bleef Evans de touwtjes nog in 
handen houden tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het triumviraat slaagde er niet 
in om de uittocht van leden uit de Klan om te keren. 

Na de aanval op Pearl Harbor viel deze troika uiteen. Evans en Green stelden zich op als 
patriotten en steunden hun land in de oorlog, terwijl Colescott resoluut de kant koos van 
de nazibeweging in Duitsland. Colescott werd gesteund door de meerderheid van Klansmen 
en associeerde zich met de German American Bund. Samen werden alle mogelijke middelen 
(ook spionage en sabotage) ingezet om de Amerikaanse oorlogsinspanningen teniet te doen. 
In 1943 organiseerde de Colescott-Klan (die weliswaar niet langer de naam Ku Klux Klan 
droeg) een antioorlogsbetoging in Detroit die ontaardde in dagenlange rassenrellen. De 
Colescott-Klan verloor hierdoor de sympathie van de Amerikanen en bracht de traditionele 
Klan van Evans en Green dermate in diskrediet dat deze geen andere mogelijkheid zagen dan 
de hele boekhouding van de Ku Klux Klan over te dragen aan de overheid, wetende dat dit de 
deur open zou zetten voor strafrechtelijke vervolging wegens fraude. 

In 1944 werd de Klan – juridisch vormden de Klans van Colescott en Evans-Green nog steeds 
één geheel – door de IRS, de Amerikaanse fiscus, voor de rechter gedaagd wegens het niet 
betalen van $685.000 aan achterstallige belastingen. De rechter stelde de IRS in het gelijk en 
de Klan werd ontbonden. Tegen het einde van de oorlog in 1945 was er van een georganiseerde 
Klan geen sprake meer. 

Nadien zouden de namen 'Ku Klux Klan', 'Klan' of 'White Knights' overgenomen worden door 
tal van kleine onafhankelijke splinterorganisaties, elk met hun eigen doelstellingen, gebruiken 
en symbolen. 

De befaamde auteur en folklorist Stetson Kennedy infiltreerde kort na de Tweede Wereldoorlog 
een nog bestaande Klanafdeling. Hij beschreef de codewoorden, contactadressen, 
vergaderplaatsen en andere geheime Klangebruiken gedetailleerd in de hoop om alle 
Klanmythes en -legendes zo definitief uit de wereld te helpen. Zijn boekje veroorzaakte een 
verdere afname van het ledenaantal van de Klan en inspireerde de schrijvers van een populair 
Supermanradioprogramma om een vierluik te maken waarin Superman het opnam tegen de 
Ku Klux Klan. Deze ridiculisering van de Klan betekende dan ook zijn doodsteek. 
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De latere Klans 

Na de Tweede Wereldoorlog en de ontbinding van de tweede Klan volgde een periode van 
heroprichtingen en interne conflicten die op hun beurt weer tot opdoekingen leidden. Nadien 
kunnen we bij de KKK nog acht (sommigen zeggen vier) andere tijdperken onderscheiden.  

 

Emancipatie van zwarte mensen 

In de jaren 1950 ontstond er voor de Klan een eerste groot probleem, namelijk 
de emancipatie van hun oude slachtoffers, die plots in staat bleken terug te vechten. De 
zwarte mensen bleven niet langer lijdzaam toekijken en begonnen zich ook te verenigen in 
burgerwachten en beschermingsmilities. In 1958 kwam het in NorthDakota zelfs tot een 
gewapend treffen tussen de Ku Klux Klan – die een nachtelijke bijeenkomst organiseerde – en 
de inheemse Lumbee-bevolking. Deze vechtpartij ging de geschiedenis in als de Battle of 
Hayes Pond en veroorzaakte een identiteitscrisis bij de Klansmen. 

In 1966 begon de zwarte predikant Stokely Carmichael met een tournee door gans Mississippi 
om er overal de Afro-Amerikaanse gemeenschap toe te spreken. Hij predikte de Black Power-
leer, die later de grondslag vormde van de Black Panther Party-beweging. Hij stelde dat men 
blanke agressie enkel maar kan tegengaan door de Klan steevast op te wachten met een 
geweer in de aanslag. De toepassingen van deze leer hadden grote gevolgen voor de Ku Klux 
Klan. 

In de jaren 1960 vond de Ku Klux Klan weliswaar een nieuwe adem door zich te hervormen 
en zich voortaan te concentreren op gewapende agressie tegen de Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. De bekendste voorbeelden hiervan waren het opblazen van een kerk 
in Alabama waar zwarte burgerrechtenactivisten samenkwamen in 1963, het vermoordden 
van drie burgerrechtenactivisten in Meridian in 1964 en het vermoorden van 
burgerrechtenactiviste Viola Liuzzo in 1964. In 1964 keurde het Congres de Civil Rights 
Act goed en zo kwam er een definitief einde aan de segregatie in de Zuidelijke Staten. 

 

Infiltratie en geweld 

In 1964 begon het  Federal Bureau of Investigation met het COINTELPRO-programma dat 
bestond uit het infiltreren van de Klan om zo te trachten de Klan van binnenuit te doen 
uiteenspatten. Dit FBI-programma betrof naast de Ku Klux Klan ook alle andere personen en 
organisaties die het emancipatieproces zouden kunnen verstoren. Aan de rechterzijde van het 
spectrum was dat vooral de KKK, terwijl aan de linkerzijde vooral de beweging van The 
Weathermen het moest ontgelden. Zelfs de vredelievende organisatie van Martin Luther King, 
de Southern Christian Leadership Conference, werd het slachtoffer van COINTELPRO. Het 
programma slaagde er inderdaad in om de Klan te ontwortelen en de interne strubbelingen te 
vergroten. Binnen de Klan werd iedereen plots geminacht en verdacht als potentieel FBI-
infiltrant, waardoor de organisatie intern verlamd was. De bekendste FBI-infiltrant in de Klan 
was Bill Wilkinson die het zelfs tot Klanleider wist te brengen. 

In de jaren 1970 stond de Ku Klux Klan voor twee nieuwe uitdagingen, met name het 
fenomeen van praktische desegregatie en de massale immigratie. Om te vermijden dat de 
desegregatiewetten een lege doos zouden blijven, ging de Amerikaanse overheid over 
tot desegregation busing of forced busing, het ophalen van zwarte kinderen met bussen om 
hen af te zetten bij blanke scholen. De Klan pleegde ettelijke aanslagen op deze bussen. De 
bekendste aanslag gebeurde in 1971 in Pontiac, Michigan waar tegelijkertijd in een depot tien 
schoolbussen opgeblazen werden. De Klan was – onder leiding van de charismatische David 
Duke – ook in 1974 actief betrokken bij de South Boston School Busing Crisis. Vooral 
in Californië organiseerde de Klan dan weer zijn eigen grenswachten – onder leiding van Tom 
Metzger – tegen de groeiende stroom van Mexicaanse illegalen. 

In 1979 vond in North Carolina het Greensboro Massacre plaats waarbij vijf leden van 
de Communist Workers Party doodgeschoten werden tijdens een anti-Klanbetoging. 

In deze periode nam ook het verzet tegen de KKK toe. De auto's van Klansmen werden 
beschoten, zwarte kinderen lachten de gemaskerde mannen uit. Nagenoeg elke Klanmeeting 
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werd verstoord door acties van gewapende zwarte milities. Elke manifestatie van de Klan werd 
beantwoord met tegenbetogingen en -geweld. 

In 1981 werd Michael Donald door de Ku Klux Klan gelyncht. Dit leidde tot het grootste 
Klanproces ooit waarbij de United Klans of America, een van de meest toonaangevende 
splintergroepen van de Klan, veroordeeld werden en nadien bankroet gingen. Deze 
veroordeling deed twijfels rijzen binnenin de Klan over de eigen kwetsbaarheid en maakte elke 
strenge centrale hiërarchie voortaan onmogelijk. Vooral na het David Duke-tijdperk zal de 
KKK uiteenvallen in kleine onafhankelijke Klans. 

 

David Duke 

 
David Duke bij Euro-Rus in Dendermonde in 2008 

 

David Duke manifesteerde zich bij de Ku Klux Klan als een leidersfiguur en schopte het dan 
ook tot Imperial Wizard in 1974 toen hij de beslissing nam de Klan te moderniseren. Hij riep 
alle Klansmen op to get out of the cow pasture and into hotel meeting rooms. Hij veranderde de 
naam Imperial Wizard in National Director en verving bij optredens de lange gewaden door 
driedelige maatpakken. Ook zwoer Duke meer en meer de gewelddadige acties af om zich 
volledig te kunnen richten op de politieke wegen. In 1980 stond hij aan de wieg van de National 
Association for the Advancement of White People (NAAWP), een racistische extreemrechtse 
politieke organisatie, die door moest gaan als de blanke tegenhanger van de National 
Association for the Advancement of Colored People (NAACP). In 1989 werd David Duke zelfs 
verkozen tot parlementslid in Louisiana voor de Republikeinen, hoewel zij Duke geen steun 
gaven. Duke gold als de laatste echte KKK-leider. Nadien verloor de Klan steeds meer aanhang 
en kon het steeds moeilijker leden mobiliseren voor acties. 

Vanaf de jaren 1990 ontstond binnen de Ku Klux Klan ook een uittocht naar modernere 
racistische, neonazi en extreemrechtse groeperingen zoals skinheads. 

De aanduiding Knights of the Ku Klux Klan is terug te vinden in de naam van minstens tien 
verschillende op de oude Ku Klux Klan geënte organisaties. 

De grootste van deze Klanorganisaties was de prominente Knights of the Ku Klux Klan, Inc. 
die in november 1915 door William J. Simmons werd opgericht en officieel opgedoekt in 1944 
door James Colescott, Samuel Green en Hiram Wesley Evans. Deze Klan zou op zijn 
hoogtepunt meer dan vijf miljoen leden geteld hebben. 

De bekendste en actiefste van deze organisaties was de White Knights of Mississippi die geleid 
werd door de rabiate negerhater Sam Bowers. Hoewel deze afdeling allesbehalve de grootste 
was, gold ze wel als verreweg de brutaalste en gewelddadigste. De White Knights of Mississippi 
waren verantwoordelijk voor ettelijke aanslagen, lynchpartijen, brandstichtingen en moorden, 
waaronder de moord op de drie burgerrechtenactivisten Andrew Goodman, James Chaney en 
Michael Schwerner. Deze drievoudige sluipmoord op leden van het C.O.R.E. (Congress of 
Racial Equality) in Meridian werd uitgevoerd door Klansmen onder leiding van Wayne Roberts, 
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Cecil Price (een lokale sheriff) en Edgar Ray Killen  (een lokale dominee). Pas in 2005 – veertig 
jaar na de feiten – werd Edgar Ray Killen voor deze moorden veroordeeld. De andere 
medeplichtigen waren al overleden en werden bijgevolg nooit vervolgd of gestraft. 

In 1989 verlegden de White Knights of Mississippi hun actieterrein en werd een nieuwe 
nationale Klan opgericht. Ze wisten zelfs de professionele bokskampioen Johnny Lee 
Clary (Johnny Angel) uit Arkansas te strikken als nationale Imperial Wizard in de hoop dat 
zijn bekendheid het ledenaantal weer zou doen groeien. Clary zette het werk van David Duke 
voort en verscheen te pas en te onpas op de televisie (onder andere in de talkshow van Oprah 
Winfrey) om het nieuwe imago van de Ku Klux Klan voor te stellen. Clary trachtte de Klan 
opnieuw te herenigen via een landdag in Pulaski, Tennessee, de geboorteplaats van de oude 
Klan. Deze landdag ontaardde echter in ordinaire vechtpartijen tussen de Klans onderling. 
Nadien viel Clary in ongenade toen bleek dat zijn vriendin voor de FBI werkte, waarna hij 
ontslag nam uit de Klan. Enkele jaren later bekeerde hij zich als herboren christen tot de 
burgerrechtenbeweging en nam hij volledig afstand van zijn Klanverleden. 

In 2005 vormde Thomas Robb de Knights of the Ku Klux Klan om tot de Knights Party die 
gehuisvest werd in Zinc, Arkansas. Deze afdeling wordt heden ten dage beschouwd als de 
grootste centraal geleide Klanorganisatie. Alleen de Imperial Klans of America zouden meer 
leden hebben, maar deze Klans zouden niet beschikken over een daadkrachtige centrale 
structuur. 

De Klan vandaag 

Over de macht en invloed van de Ku Klux Klan worden nog vaak debatten en discussies 
gevoerd in de Verenigde Staten. Ook de media spelen een zeer grote rol in het levend houden 
van de KKK-mythe – die tegenwoordig tot een volwaardige urban legend (broodje aap) 
uitgegroeid zou zijn – door te pas en te onpas naar de Ku Klux Klan te verwijzen. De processen 
van Rodney King en Edgar Ray Killen en de aanslag van Timothy McVeigh in Oklahoma zijn 
hier slechts enkele voorbeelden van. Ook de vermeende link tussen de Klan, de John Birch 
Society en de National Rifle Association draagt bij tot het in stand houden van de Klanlegende 
tot grote ergernis van beide organisaties. 

Over het aantal leden van de huidige Klans zijn er maar weinig gegevens bekend alsook over 
de financiën en de daadwerkelijke slagkracht. Het officiële standpunt van de overheid is er 
een van doodzwijgen. Een moderne Klan bestaat in hun ogen niet. In 2002 publiceerde de Anti 
Defamation Leaque een rapport over Extremism in America waarin stond Today, there is no 
such thing as the Ku Klux Klan. Fragmentation, decentralization and decline have continued 
unabated. Desondanks beschouwen vele onderzoekers de Klans nog steeds als de 
invloedrijkste en machtigste rechts-extremistische organisatie in de Verenigde Staten die nog 
steeds aanwezig zou zijn just beneath the surface. Vooral in de Zuidelijke staten kan de Klan 
inderdaad nog op nostalgiesch sympathie rekenen, maar de marginalisering van de 
hedendaagse Klan door het White Trailer Park Trash en door de skinheads – die tot het 
prototype Klansmen verworden zijn – doet deze sympathie wel verder afkalven. 

De laatste bekende oud-Klansman die tot voor kort nog altijd actief was in de landelijke 
politiek was Robert Byrd, een democratisch senator uit West Virginia. Robert Byrd heeft zich 
al ettelijke malen publiekelijk verontschuldigd voor zijn jeugdzonden en afstand genomen van 
de Klan. Hij betuigde zijn diepste spijt voor zijn rol als Grand Cyclops en Kleagle (een 
Klansman verantwoordelijk voor rekrutering) bij de Ku Klux Klan, alsook voor zijn uitspraken 
uit 1958 – toen hij voor de eerste maal deelnam aan de senaatsverkiezingen – waarin hij de 
Klan verheerlijkte en alle beschuldigingen minimaliseerde of zelfs totaal ontkende. Byrd stierf 
in juni 2010. 

 

Versplintering 

In de jaren 1980 viel de oorspronkelijke Ku Klux Klan uiteen in tientallen kleinere – sommige 
louter lokale – splintergroepen die stuk voor stuk de KKK-symbolen en naam overnamen. Elke 
nieuwe Klan profileert zich als de enige echte KKK-erfgename. Van een centraal 
georganiseerde Klan is vandaag de dag geen sprake meer. De grootste en invloedrijkste 
opvolgers van de Klan zijn: 
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• Church of the American Knights 

• American Knights of the Ku Klux Klan 

• Imperial Klans of America / IKA Knights of the Ku Klux Klan 

• Knights of the White Kamelia 

• White Knights of the Ku Klux Klan 

• Knights Party 

• White Camelia Knights of the Ku Klux Klan 

• United Klans of America 

• Federation of Klans 

• Mystic Knights of the Ku Klux Klan 

Er zijn ook nog ettelijke andere kleinere onbeduidende Klangroepjes actief in de Verenigde 
Staten. Daarnaast kent de VS ook nog een aantal organisaties zoals de National Socialist 
Movement en de White Aryan resistance en de Aryan Nations, die elk ook hun wortels hebben 
in de oude Klan, maar zich niet langer voorstellen als KKK-erfgenamen. 

In sommige Klanafdelingen heeft men afstand genomen van het rigide antikatholicisme, terwijl 
andere afdelingen zelfs het neonazisme of het ultrachristendom (Christian Identity) als nieuwe 
ideologieën aangenomen hebben. 

In juli 2005 werd het huis van een hispanic in Ohio in brand gestoken door onbekenden. Het 
slachtoffer werd beschuldigd van de verkrachting van een negen jaar oud blank meisje. Kort 
na het ontstaan van de brand, doken Klansmen op die pamfletten uitdeelden aan de 
omstanders waarin de latino zwartgemaakt werd. 

In 2006 schatte de overheid het totale ledenaantal van alle Klans in de VS op iets meer dan 
5000 verdeeld over 158 afdelingen en organisaties in de voormalige Confederatie alsook in het 
Middenwesten. 

Recentelijk heeft de onafhankelijke American Civil Liberties Union de Klan zelfs ettelijke 
malen met succes op financieel, logistiek en juridisch vlak ondersteund in allerlei 
rechtszaken. Hierdoor kan de Klan vandaag de dag nog steeds ongestoord van zijn 
grondwettelijke rechten en vrijheden blijven genieten. De KKK mag vandaag dus nog steeds 
rallies, parades en manifestaties in het openbaar organiseren alsook politiek actief zijn. 

 

Etnocentrisme 

Etnocentrisme, van het Griekse ’ethnos’ (volk, natie, klasse, kaste) en ‘kentron’ (punt/stekel) 
is het standplaatsgebonden beoordelen van culturen. De eigen cultuur, of een andere van 
tevoren bepaalde cultuur, wordt gebruikt om andere culturen in een sociaal-cultureel opzicht 
te meten. 

Het gevoel ergens bij te horen en zich daarnaast te onderscheiden van anderen is belangrijk 
voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Dit zelfbeeld wordt gevormd door een sociale 
identificatie en een sociale contra-identificatie. Bij de eerste worden goede eigenschappen van 
de eigen groep als positief ervaren en bij de tweede worden negatieve kenmerken van anderen 
benadrukt. Primair is het positieve zelfbeeld gebaseerd op positieve vooroordelen over de eigen 
groep en negatieve vooroordelen over anderen. Deze combinatie 
wordt etnocentrisme genoemd.  

Eenvoudige voorbeelden zijn dat het door Engelstaligen overbodig of raar gevonden wordt dat 
Nederlandstaligen een onderscheid maken tussen de aanspreekvormen ‘u’ en ‘jij’, omdat het 
Engels hierin geen onderscheid kent, en het feit dat Nederlanders en Belgen het eten van 
insecten (zoals sprinkhanen) als barbaars en onderontwikkeld beschouwen. 

In de (moderne) antropologie probeert men etnocentrisme te vermijden vanwege de 
overduidelijke standplaatsgebondenheid. In veel reisboeken of etiquetteboeken is het echter 
zeer gebruikelijk. 
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Etniciteit  
 

Een etniciteit is een sociaal-culturele identiteit, die een bepaalde groep mensen of een aantal 
bevolkingsgroepen verbindt. 

Het concept etniciteit wortelt in het gegeven dat de leden van bepaalde bevolkingsgroepen zich 
identificeren met gezamenlijke kenmerken, zoals nationaliteit, stamverwantschap, religie, 
taal,  cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden. Het 
gemeenschappelijke ‘erfgoed’ en de solidariteitsbeleving op grond daarvan vormen de 
etniciteit. Het woord komt van Grieks ethnikos, ‘behorende tot een ethnos, dat is volk. Dit 
woord duidde aanvankelijk op groepen mensen die in politiek, gebruiken en godsdienst met 
elkaar verbonden waren.  

De laatste decennia is het statisch definiëren van etnische groepen (ook wel etniciteiten 
genoemd) op basis van culturele eigenschappen in onbruik geraakt, om plaats te maken voor 
een dynamisch definiëren van de relaties tussen etnische groepen (inter-group relations) en 
de etnische grenzen die tussen verschillende etnische groepen ervaren en gehanteerd worden 
(ethnic boundaries, die het verschil aangeven tussen 'wij en zij'). Verschillen tussen etnische 
groepen zijn namelijk soms moeilijk te herleiden tot culturele kenmerken, omdat etnische 
groepen altijd onder invloed van elkaar staan. Etnische zelf-definities komen altijd tot stand 
door het maken van onderscheid ten opzichte van andere groepen en het beklemtonen van 
onderlinge overeenkomst. Etniciteit geeft daarom ook, vaak impliciet, aan wat men niet wil 
zijn. Alleen zeer geïsoleerde en inmiddels nauwelijks meer voorkomende etniciteiten definiëren 
zichzelf vanzelfsprekend, zonder zich daarbij af te zetten tegenover een buitenwereld van 
andere etniciteten of nationaliteiten. 

Antropoloog Fredrik Barth gaf in zijn invloedrijke werk Ethnic Groups and Boundaries, The 
Social Organization of Culture Difference een benadering van etniciteit waarin etnische groepen 
zelf categorieën van ascriptie en identificatie zijn en dus het kenmerk hebben interactie tussen 
mensen te organiseren. Alle andere kenmerken van etnische groepen moeten aan dit eerste 
kenmerk gerelateerd worden. Hoofdzaak bij een onderzoek naar etnische groepen moet niet 
de samenstelling van de groepen zijn en hun geschiedenis, maar de etnische grenzen en het 
handhaven van die grenzen. Volgens Barth is het een misvatting te stellen dat de 
cultuurdragende eigenschap van een etnische groep hun voornaamste kenmerk is. 

Antropoloog Thomas Eriksen legde uit waarom ascriptie en identificatie zo belangrijk zijn:  

Deze benadering van etniciteit bepleit een focus op dat wat 'sociaal effectief' is in interetnische 
relaties. Barth bekijkt de etnische groep voornamelijk in termen van sociale organisatie. Daaruit 
volgt dat etnische groepen gedefinieerd moeten worden van binnenuit, vanuit het perspectief 
van haar leden. Barth definieert etniciteit als categoriale ascripties die individuen classificeert 
op basis van hun 'basisidentiteit'. Omdat lidmaatschap van een etnische groep door de leden 
zélf moet worden erkend om sociaal effectief te zijn, is dit criterium cruciaal voor Barth. 

Beide wetenschappers zijn typisch voor de anglo-amerikaanse benaderingswijze, die zich 
sinds het einde van de negentiende eeuw richtte op pre-moderne volken, met name die in de 
gekolonialiseerde Derde Wereld. Deze, ook wel antropologie genoemde, wetenschap is echter 
niet goed toepasbaar op de etniciteit in Europa. Om de historische betekenis van etniciteit in 
de Europese verhoudingen te kunnen begrijpen, moet men een uitgangspunt zoeken in de 
filosofische benadering van Johan Gottfried Herder. In recente tijd is het begrip etnisch 
losgemaakt uit de historische context door sommige kringen die het tot een doelwit van 
maakten in hun streven naar 'taalzuivering'. Maar dan wel door het in zijn betekenis te 
verengen tot culturen en identiteiten uit, wat vroeger werd aangeduid als, de Derde Wereld. 
En door die betekenis vervolgens met een negatieve waardering te verbinden. Echter, wanneer 
het gebruik van etniciteit ook in historische en algemene zin als niet meer gepast wordt 
gediskwalificeerd, zal voor de in dit lemma beschreven verschijnselen een feitelijke 
begripsaanduiding wegvallen. 
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Als regel heeft iedere etniciteit een eigen taal als gemeenschappelijk medium en 
identiteitskenmerk ontwikkeld, hoewel een al bestaande gemeenschappelijke taal ook juist als 
uitgangspunt voor de vorming van etnische identiteit kan hebben gediend. Soms onderscheidt 
een etniciteit zich primair door religie en is deze de bron dan wel de uitkomst van etnische 
identiteitsvorming. In de westerse moderne tijd kan men daarbij de Ieren als voorbeeld nemen, 
die tegelijk met het verlaten van hun eigen Ierse taal en hun keuze voor het Engels, hun rooms 
katholieke religie voor hun identiteit bepalend lieten worden. Voor Joden was het Hebreeuws 
een theologisch en symbolisch medium maar geen communicatiemedium in het dagelijks 
leven van de gemeenschap, die of Jiddisch of Ladino sprak en in de moderne tijd in 
toenemende mate de nationale staatstaal. Het komt ook voor dat bepaalde sociale en 
beroepsgroepen zich als etniciteit hebben ontwikkeld, of andersom dat bepaalde etniciteiten 
vanuit specifieke beroepsgroepen of sociale lagen ontstonden. Zo kan ook een ras bepalend 
zijn geworden voor etniciteit, maar dan als afgeleide, namelijk door selectie binnen de groep, 
en zelden als oorzaak van het ontstaan van de groep. Ras kan zowel in metafysische zin, zoals 
in het geval van de  Joden, als in objectief-fysische zin, zoals in het geval van negroïden en 
gekleurden in de westerse wereld, bepalend worden. Ten slotte kunnen deze kenmerken, en 
dan elkaar versterkend, tegelijk voorkomen. De componenten van racisme en etniciteit 
verhouden zich in een relatie van dynamische spanning. De begrippen etniciteit en 
nationaliteit liggen in elkaars verlengde en veel negentiende eeuwse etniciteiten hebben zich 
politiek geëmancipeerd tot natie, dat wil zeggen nationaliteiten met een soevereine staat als 
politiek en cultureel 'tehuis'. Het is in Nederland gebruikelijk om de reikwijdte van het begrip 
’’etnisch’’ als een administratieve categorie te beperken tot de identiteit van immigranten en 
hun nakomelingen uit de voormalige Afrikaanse en Aziatische kolonies. Daarmee is het begrip 
etniciteit bureaucratisch versmald tot van oorsprong buitenlander afkomstig uit de niet-
westerse wereld en wijkt het begrip af van de betekenissen die buiten Nederland gelden. De 
wetenschappelijke waarde van een begrip met zoveel variatie is gering en het gebruik ervan 
vereist telkens opnieuw een nadere definiëring om geen verwarring te scheppen. 

Nationaliteit en etniciteit komen vaak overeen en worden daarom vaak verward, maar beide 
concepten hebben toch een duidelijk verschil. Men kan ze het beste begrijpen als op elkaar 
aansluitende dus gefaseerde begrippen. Nationalisme was een beweging die in de negentiende 
eeuw opkwam en werd geleid door een intellectuele elite. Voor haar was de moderne 
nationaliteit de basis van een modern staatsburgerschap. Zij wilden de verschillende culturen, 
zo men wil etniciteiten, en de verschillende sociale lagen binnen de staatsgemeenschap 
verbroederen en homogeniteit bewerkstelligen met het verspreiden van één (nationale) 
standaardtaal en één historische identiteit. Op grond daarvan zouden zich vervolgens 
onderlinge herkenning en solidariteit kunnen ontwikkelen als voorwaarden voor een 
democratische, uitdrukkelijk nationale, rechtsstaat. In wezen was het de dominante etniciteit 
binnen de staat die zich tot die overkoepelende nationaliteit ontwikkelde waarin vervolgens 
andere etniciteiten geabsorbeerd werden. De ontwikkeling van de heterogene bevolking van 
Frankrijk tot ‘la grande nation’ is daarvan het voorbeeld. Vanuit het Île-de-France werden de 
regio’s vanaf de vijftiende eeuw in één staatkundig verband - niet zonder dwang en geweld - 
geharmoniseerd. In dit grotere Frankrijk vond eerst een adellijke elite elkaar, en vervolgens 
kwam in achttiende eeuw een burgerlijke nationale elite naar voren die de adel onttroonde en 
in de Franse Revolutie ‘de Fransman’ schiep als de ‘citoyen’: de bewuste staatsburger die in 
een gelijkwaardige positie aan het politieke proces van de staat ging nemen. Deze Fransman 
werd zelfs als universeel model gezien voor de politiek geëmancipeerde individu en de Franse 
revolutionairen beschouwden daarom alle mede-revolutionairen in de buurlanden in die zin 
ook als ‘Fransen’, en in de verovering van de naburige staten zagen zij daarom geen bezetting 
maar een bevrijding. Dit Franse universalisme was dubbelzinnig en kon daarom geen stand 
houden en de democratische emancipatie zou in de negentiende eeuw in elke Europese staat 
een eigen nationaal programma gaan volgen. In 1919, na de Eerste Wereldoorlog en de 
ontbinding van de multinationale staten, met name het Oostenrijks-Hongaarse rijk, kregen 
de nationaliteiten in Midden-Europa een eigen staat en werden zij staatsnaties die het 
succesvolle programma van het ontstaan van de Franse natie en vervolgens van de andere 
West-Europese staten gingen navolgen, maar dat leidde voorlopig tot een veelvoud van elkaar 
uitsluitende en bestrijdende nationalismen en was mede een oorzaak van het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe nationale staten kregen niet de tijd om de verschillende 
etnische componenten in een vreedzaam proces op te nemen in de ene natie maar pasten 
onderdrukking en geweld toe om ze daartoe te dwingen. Na 1945 streefden de bevrijde staten 
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ernaar om etniciteiten die zich nationaal niet wilden laten assimileren in die ene en 
staatseenheid garanderende ‘staatsnatie’ te verwijderen van hun staatsgebied: enkele 
tientallen miljoenen Midden en Oost-Europeanen werden toen etnisch dan wel 
nationaal gezuiverd door ze over de staatsgrenzen te drijven. Daaronder bevonden zich 
ongeveer vijftien miljoen Duitsers en Duitstaligen. 

Een voorbeeld waarbij het Franse model mislukte is Hongarije. Het Habsburgse Koninkrijk 
Hongarije slaagde er in de negentiende eeuw in om zowel etnische Hongaren (Magyaren) als 
Szeklers (een bevolkingsgroep in Transylvanië sinds 1920 deel van de Hongaarse minderheid 
in Roemenië) tot één moderne natie te hervormen. Maar dat betrof dan niet meer dan de helft 
van de totale staatsbevolking. Inderdaad namen grote delen van de bovenlagen van tal van 
andere volken die in dit koninkrijk leefden - Slowaken, Duitsers, Joden, Roemenen - de 
Hongaarse taal en cultuur en dus identiteit over, met name na ca. 1860, toen hun eigen 
onderwijs gaandeweg werd vervangen door Hongaars onderwijs. Zij werden aldus nationale 
Hongaren. Deze verdere ontwikkeling van de Hongaarse natie riep weerstand op bij 
etniciteiten die zich nationaal op eigen wijze wilden emanciperen. Zij werd echter definitief een 
halt toegeroepen door de ontbinding van het Hongaarse koninkrijk en de verdeling van haar 
grondgebied over nieuwe nationale staten in het Verdrag van Trianon, in 1919. Een bijzondere 
etnische groep waren de Csango’s's die eeuwenlang in Roemenië, over de staatsgrens van het 
Hongaarse Rijk, leefde . Zij werden geroemeniseerd hoewel in laatste jaren banden tussen de 
Csángó's en de Hongaren aangehaald met het oogmerk om onder hen alsnog een nationaal 
Hongaars nationaal bewustzijn te wekken. Voor de overige Hongaarse minderheden die in 
1920 ontstonden omdat hun woongebied werd toegewezen aan de nieuwe nationale staten 
Slowakije, Servië en Roemenië (Transylvanië), geldt dat zij aanspraak deden en blijven doen 
op een Hongaarse nationaliteit en dus geen etnische maar nationale minderheden vormen. In 
recente tijd heeft Hongarije hun nationaliteit geformaliseerd door hen de gelegenheid te geven 
ook een Hongaars paspoort aan te vragen en emigratie naar Hongarije te faciliteren. In de 
betrokken staten wordt zo'n dubbele nationaliteit dan weer afgewezen. 

In het geval van Nederland hebben de Friezen het langst een etnisch karakter behouden en 
dat bewust willen vormgeven met wat genoemd werd de Friese Beweging. De meeste Friezen 
gingen zich echter na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden als etniciteit 
onderdeel van de moderne Nederlandse natie voelen. Het vormgeven van de politieke identiteit 
van een Friese natie bleef die van een minderheid, waarnaast op een breder grondvlak wel een 
Friese etniciteit bleef bestaan als een regionaal-culturele identiteit, die zich met name uitte in 
het gebruik en de cultivering van een eigen (standaard-)taal en het streven naar behoud van 
culturele en landschappelijke eigenheid. 

Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden hebben lange tijd vele rooms-
katholieken zich in de zuidelijke provincies afgewend gehouden van de ontwikkeling van een 
Nederlandse natie. Onder hen vormde zich in de eeuw van Verzuiling (1850-1960) een eigen 
religieuze identiteit, in het begin vaak nog tegenover die van de Nederlandse nationaliteit. Het 
verzet tegen de militaire mobilisering, met name in Noord-Brabant en Limburg, in het land 
van Maas en Waal, de Liemers en Twente, voor de bestrijding van de Belgische opstandelingen 
na 1830, is daarvan een voorbeeld. Vervolgens was dat in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw de aanmelding van vrijwilligers tegen de Italiaanse staatkundige eenwording, namelijk 
als Zoeaaf soldaat voor de militaire verdediging van de Pauselijk-kerkelijke staat. Katholiek-
intellectuele kringen konden niet meegaan in de beperkende definitie van een 
calvinistische nationale identiteit en verbreedden die identiteit tot een Groot-Nederlandse. Zij 
grepen daarmee terug op de gezamenlijke geschiedenis met de zuidelijke Nederlanden 
(Vlaanderen) van vóór de Reformatie . De katholieke elite in Holland nam toch het voortouw 
bij de integratie als een katholiek-religieuze etniciteit binnen de Nederlandse natie. Hierin 
wordt duidelijk dat het Nederlandse natiebegrip nooit een eenduidig concept werd maar 
gelaagd bleef. Het bestond uit verschillende elkaar sceptisch of zelfs vijandig bejegenende 
varianten. Dit heeft de Nederlandse nationale identiteit een veel losser karakter gegeven dan 
de nationale identiteiten van andere landen zoals met name Engeland, Duitsland en 
Frankrijk, waar zij binnen hun nationale kader strakker geregisseerd werden via onderwijs, 
media en politieke partijvorming en godsdienst. Met name in Duitsland gaf dat problemen in 
de vorm van de zogenaamde Kulturkampf. 
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Het werd lange tijd verdedigd dat er binnen de Nederlandse nationaliteit etnische groepen als 
die van de ‘Marokkaanse Nederlander’ en ‘Turkse Nederlander’ zouden bestaan voor mensen 
die dan een bewust Nederlandse nationale identiteit zouden willen beleven boven hun etnische 
identiteit als Marokkaan of Turk. Dat bleek tot op heden een wensdenken dat door de 
ontwikkelingen werd gelogenstraft. Onder de Marokkanen voelt aantal hoogopgeleiden zich 
weliswaar primair Nederlander, maar dan altijd ook Marokkaan, niet als ondergeschikte 
etniciteit maar als tweede nationaliteit. Voor de meeste Marokkanen zijn beide nationaliteiten 
gelijkwaardig en voor velen staat de Marokkaanse dan primair in hun identiteitsbeleving. De 
discussie hierover is niet alleen juridisch van aard maar ook emotioneel gepolitiseerd. In 
sterkere mate geldt dit voor de Turken in Nederland, waaronder velen zich primair als 
behorend tot Turkse natie voelen, en hun Nederlandse nationaliteit als daaraan 
ondergeschikte formaliteit beschouwen. Formeel wordt dat dan ook nog bevestigd in het 
dubbele staatsburgerschap de daaraan verbonden militaire dienstplicht. Complicerend is dat 
etnische minderheden als Berbers (onder de Marokkanen), en Koerden en Alevieten (onder de 
Turken) zich weer op afstand voelen staan binnen die aan hun toegeschreven nationaliteiten. 
Men zou kunnen verwachten dat deze etniciteiten dan toegankelijker zijn voor de Nederlandse 
nationale identiteit. Voor de meesten geldt tussen de uitersten een dynamische middenpositie. 
Dynamisch omdat die positie kan verschuiven in de persoonlijke ontwikkeling, maar ook kan 
wisselen tussen de sociale ruimtes waarin men verkeert: beroep, familie, geloof, politiek. 
Actuele politieke spanningen zijn ook van invloed op de beleving van deze identiteiten en hun 
onderlinge verhoudingen. Zelfs actuele collectieve emoties, zoals de prestaties van nationale 
sportteams, spelen (tijdelijk) een rol in de nationale positiebepalingen. Hierbij moet worden 
aangetekend dat het Turkse nationaliteitsbesef zich, door zijn zelfverklaarde superioriteit, 
moeilijk als Turkse etniciteit ondergeschikt laat maken aan een andere, in dit geval 
Nederlandse, natie. Deze superieure uniciteit wordt bewust gevoed door de Turkse staat, die 
intervenieert in het culturele, religieuze en politieke leven van 'zijn landgenoten' in de 
Europese staten en daarmee zijn gezag stelt boven het gezag van de betreffende Europese 
staten. 

De Vlamingen behoren tot de Nederlandse taal-etniciteit in België, terwijl zij formeel deel 
uitmaken van de Belgische natie. ‘Nederlands’ is in dit geval een culturele identiteit en niet 
identiek met de Nederlandse staatsburgerlijke nationaliteit en past zo beter in het Groot-
Nederlandse concept. Dat de cultuur- en standaardtaal van de Vlamingen Nederlands is, 
maakt hen dus nog niet tot Nederlanders. Daarom kan men om verwarring te voorkomen beter 
spreken van een Vlaamse etniciteit, gekenmerkt door de Nederlandse standaardtaal, die 
gebruikt wordt naast de Vlaamse streektalen als spreektaal. Na de stichting van het 
Koninkrijk België waren deze Vlaamse identiteit en ook de Nederlandse taal ondergeschikt 
gemaakt aan de Belgische nationaliteit welke zich primair in het Frans uitdrukte. Die 
Belgische nationale identiteit is sinds enkele decennia minder zichtbaar en de Vlaamse 
etniciteit heeft zich juist in nationale richting tot (pseudo) nationaliteit geëmancipeerd. En op 
grond van verkiezingsuitslagen mag men veronderstellen dat een aanzienlijk aantal 
Vlamingen zich nog 'nationale' Belg voelt, waarmee zij dat natiebegrip dan ontkrachten. Het 
grootste deel neemt echter een middenpositie in, naast een deel dat primair zijn Belgische 
nationale identiteit wil blijven benadrukken. Vroeger waren het vooral de zogenaamde 
franskiljons, verfranste Vlamingen uit hogere milieus, die de Belgische nationale identiteit in 
Vlaanderen beleefden, maar in recente tijd zijn het politiek links en kosmopolitisch 
georiënteerde Vlamingen die hun Belgische nationale identiteit bevestigen als een 
'staatsburgerlijk' protest tegen wat zij ervaren als een etnisch-nationalistische invulling van 
de meerlagige Vlaamse identiteit.    
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De voorkant van het negernummer van De Groene Amsterdammer uit 1930, met een van de 
eerste artikelen waarin stelling wordt genomen tegen zwarte piet. 

 

Neonazisme 
Neonazisme is nationaalsocialisme van na de Tweede Wereldoorlog. Het is een voortzetting 
van de nationaalsocialistische ideologie die ervan uitgaat dat het Indo-Europese ras of in meer 
extreme zin, het blanke ras van mensen, het Arische ras, superieur is aan alle andere rassen. 
Ook gaat de ideologie ervan uit dat het jodendom uit is op wereldheerschappij en de 
uiteindelijke vernietiging van het blanke ras; daarom worden de Joden als de grootste vijand 
gezien door (neo)nazi's. Daarbij wordt geweld vaak verheerlijkt en worden traditionele 
familiewaarden voorgestaan. 

De NSDAP werd na de Tweede Wereldoorlog samen met al haar dochterorganisaties tot een 
criminele organisatie verklaard. Nazisme is na de Tweede Wereldoorlog verboden 
in Duitsland en veel andere landen. Maar kleine groepen neonazi's bestaan nog steeds, over 
de hele wereld. Ze halen soms de kranten wegens gewelddadige acties tegen voornamelijk 
immigranten of openlijke neonazistische uitspraken. Een voorbeeld hiervan is de NSDAP/AO, 
die zich overigens slechts met neonazistische propaganda bezighoudt. Naast neonazi's bestaat 
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er een gerelateerde groep die het bestaan van de  Holocaust en andere historische feiten uit 
het nazisme ontkennen, en over nazi-Duitsland en wat er gedurende die jaren gebeurde 
uitsluitend positieve geschiedenis schrijven. Verder bestaan er politieke partijen en 
groeperingen die nazistische denkbeelden verkondigen maar zich niet openlijk als 
nationaalsocialistisch presenteren. 

Neonazi's vormen geen blok en er bestaan per land en per beweging grote verschillen. Er 
bestaat in Amerika vaak een overlap tussen KKK splintergroeperingen en neonazi's, en de 
agressie richt zich meestal naast joden ook op zwarten, Hispanics en Aziaten. Duitse neonazi's 
keren zich vaker tegen Turkse migranten. Russische neonazi's hebben het vaker gemunt op 
'tsjorni', oftewel 'zwarten', (migranten uit overwegend islamitische delen van Rusland en de 
voormalige Sovjet-Unie). Ook bestaat er een stroming genaamd nationaal bolsjewisme, die 
nazistische en communistische elementen combineert. Er bestaan ook gevangenisbendes die 
zich als neonazistisch presenteren, zoals de Arvan Briotherhood en Nazi Lownders. 

Na de Duitse hereniging ontstond in met name de voormalige DDR een bescheiden toename 
van het neonazisme vanwege de teleurstelling over het uitblijven van de verwachte 
economische groei. Overigens hebben noch in Duitsland noch in andere landen openlijke of 
niet-openlijke neonazistische partijen een werkelijke politieke macht kunnen vormen.  

 

 

De Nederlandse Volksunie 
De Nederlandse Volks-Unie (NVU) is een rechts-extremistische en activistische Nederlandse 
politieke partij, die zichzelf profileert als volksnationalistisch. Hoewel opgericht in 1971, 
haalde de partij nooit een zetel bij de lokale en nationale verkiezingen waaraan het deelnam. 
De partij is voor een ‘Germaans-christelijke cultuur’ in Nederland en pleit voor een samengaan 
van Nederland en Vlaanderen. 

Volgens de AIVD trekt de NVU traditionele antisemitische neo-nazi's aan en streeft zij naar de 
oprichting van een eenpartijstaat in Nederland, volgens het NSDAP-model. De NVU 
organiseert vrijwel alle rechts-extremistische publieksdemonstraties in Nederland. 

 

Beginjaren (1971-1973) 

De NVU is opgericht in 1971 door Guus Looy als poging om eerherstel te verkrijgen voor 
oorlogsmisdadigers. Ook wilde hij Vlaanderen en Nederland samentrekken. Daarom begon in 
1973 ook Vlaming Roeland Raes in de partij te participeren. 

 

Eerste voorzitterschap Glimmerveen (1974-1981) 

Met de komst van Joop Glimmerveen (1974) in de partij richtte de partij zich ook tegen de dan 
aanwezige  Surinamers en gastarbeiders in Nederland. 

In 1974 nam Glimmerveen met steun van de NVU deel aan de Haagse 
gemeenteraadsverziekingen met de slogan 'Den Haag moet blank en veilig blijven!' Hij kwam 
enkele honderden stemmen tekort voor een zetel. Later in 1974 werd Glimmerveen voorzitter 
van de NVU. 

In 1976 verspreidde de NVU een opruiend pamflet tijdens vechtpartijen tussen autochtonen 
en allochtonen in Schiedam. In 1977 organiseerde ze een demonstratie in Soestduinen waar 
een aantal fascisten en ex-NSB'ers aan deelnam. Naar aanleiding van de gehouden toespraken 
werden enkele personen veroordeeld. 

Sinds 1977 zijn er pogingen gedaan door het Ministerie van Justitie om de partij te laten 
verbieden. Dit is echter nooit gelukt. 

Toen ook de Centrumpartij werd opgericht kwam de NVU in een concurrentiestrijd terecht. 
Na teleurstellende verkiezingen in 1981 stopte Glimmerveen als voorzitter. Hans 
Janmaat werd enige tijd later voor de Centrumpartij in de Tweede Kamer gekozen, terwijl de 
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NVU bezig was samenwerkingsverbanden met andere partijen te organiseren. Deze 
initiatieven hadden echter geen succes. 

 

Tweede voorzitterschap Glimmerveen (1983-1987) 

In 1983 keerde Glimmerveen terug als voorzitter. Samen met de jongerenorganisatie Jongeren 
Front Nederland (JFN) werden vele straatacties en demonstraties georganiseerd. Zo hield men 
een tegendemonstratie bij de anti-kruisrakettendemonstratie in Den Haag in 1983. Vanaf 
1984 ging de partij zich ook steeds meer associëren met nazi-Duitsland en lieden als Rudolf 
Hess en Anton Mussert. 

In 1987 stopte Glimmerveen weer. De partij behaalde geen succes, ze had te veel concurrentie 
van Centrum Democraten en CP’86., en had weinig leden en geen geld. De partij werd non-
actief. 

 

Herstart (1996-heden) 

In 1996 benaderden Constant Kusters en Eite Homan (die banden had met de NSDAP/AO) 
Glimmerveen met het verzoek de partij nieuw leven in te blazen. Men hield enkele acties waar 
ook neonazi’s uit België en Duitsland aan meededen. In de huidige tijd functioneert de NVU 
vooral als politieke vleugel van het Actiefront Nationale Socialisten (ANS). In 2001 werd 
Kusters partijvoorzitter en werd de Duitser Christian Malcoci benoemd tot secretaris. In 
ditzelfde jaar verliet Glimmerveen met slaande deuren de partij gevolgd door andere 
prominente leden zoals Chris Smit en Stefan Wijkamp. De ex-partijleider Glimmerveen was 
onderhand een van de grootste critici geworden. In een speciale editie van zijn blad 'Wij 
Nederland', met als ondertitel ‘De handel en wandel van NVU-clown Kusters’, hing 
Glimmerveen de vuile was buiten. Hij dreigde Kusters een proces aan te doen als hij geen orde 
op zaken zou stellen wat betreft de financiële huishouding van de NVU. Volgens Glimmerveen 
zou Kusters namelijk sjoemelen met partijgelden om zijn schamele uitkering aan te vullen. 
Kusters zou een proces kunnen vermijden door met stille trom uit de NVU te vertrekken. 

In 2015 trok de NVU aandacht doordat aanhangers van de partij zich in verschillende 
gemeentes gingen manifesteren op inspraakavonden over de komst van asielzoekerscentra in 
het kader van de Europese migrantencrisis.  

Alhoewel de partij in 1971 is opgericht, heeft ze nooit zetels behaald. Na een mislukte 
verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 probeerde de partij ook in 
2003 weer voldoende stemmen te krijgen voor een politiek podium. De partij deed dat jaar 
mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. Met ruim vijftienhonderd stemmen 
(0,2%) behaalde de partij geen zetel. In 2006 deed de NVU mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in Oss, Venray, Apeldoorn, Nijmegen en Arnhem.. Ook toen 
werden er geen zetels behaald. De uiterst bescheiden verkiezingsresultaten van de NVU in 
2002 en het vertrek van oud-NVU'er Joop Glimmerveen uit de partij, waren koren op de molen 
van tegenstanders van de consensuspolitiek en de interne spanningen waren medio 2003 
hoog opgelopen. Volgens onderzoeker Jaap van Donselaar heeft de Nederlandse Volks-Unie in 
november 2004 op bescheiden schaal nieuwe leden verworven.  

Na een lange stilte rond de partij nam de NVU deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 in de gemeenten Arnhem, Purmerend en Westland. Daar werden geen zetels 
behaald. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nam de partij opnieuw deel in Arnhem, 
met Constant Kusters als lijsttrekker.[8] Ook ditmaal werd er geen zetel gehaald. 

 

Enkele standpunten uit het partijprogramma 

 

Binnenlands beleid 

• In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet opnemen dat de 'Germaans-christelijke 
cultuur' dominant moet blijven. 
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• Onmiddellijke immigratiestop, geen opname van asielzoekers en/of vluchtelingen. 

• Verbod op ritueel slachten. 

 

Buitenlands beleid 

• Hereniging van Nederland en Vlaanderen. 

• Uittreding uit de NAVO. 

• Tegen de toetreding van Turkije in de Europese Unie. 

• Stopzetten van ontwikkelingshulp. 

• Geen deelname aan buitenlandse missies die de belangen dienen van Israël en 
de Verenigde Staten. 

 

Onderwijs 

• Invoering schoolvak waar de studenten leren over de Nederlandse taal, geschiedenis, 
cultuur en tradities. 

• Op elke school wappert de Nederlandse vlag en wordt het Nederlands 
volkslied gezongen. 

 

Ook demonstreerde de partij tegen de oorlog in Irak. Bij vele demonstraties werken ze samen 
met buitenlandse partijen zoals de NPD uit Duitsland. Op 11 november 2006 demonstreerde 
de NVU in Zoetermeer. Tijdens de tocht, werden teksten gescandeerd als ‘vrij, sociaal en 
nationaal’, ‘George Bush terrorist’ en ‘Juden müssen raus aus Palästina’. Ook werd lof 
gezwaaid over zestien neonazi’s die de week daarvoor in Frankfurt an der Oder vernielingen 
hadden aangericht op een gedenkplek voor de Kristallnacht. Ook bijvoorbeeld de inzet van 
goedkope Poolse arbeidskrachten in Nederland wordt in dergelijke demonstraties gehekeld.   

 

 

NVU-demonstratie in Arnhem, januari 2010 
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Voor de demonstratie in Den Bosch op 23 mei 2009 kondigde burgemeester Ton 
Rombouts een noodverordening voor de stad af. Eerder probeerde Rombouts de demonstratie 
te verbieden, maar een rechter wees dit af. De demonstratie verliep overigens relatief rustig. 
Er werden geen NVU-leden opgepakt, slechts linkse tegendemonstranten. Er waren meer 
agenten en tegendemonstranten dan NVU-demonstranten. 

Op 28 mei 2011 was er op het Stationsplein in Enschede een enorme politiemacht met 
honden, paarden en Mobiele Eenheid aanwezig om de zeventig NVU-demonstranten te 
beschermen tegen zo'n tweehonderdvijftig aanwezige tegendemonstranten. 

De gang van zaken zoals in Den Bosch en Enschede is exemplarisch voor de demonstraties 
die de NVU in verschillende plaatsen organiseert en vaak pas na het nodige juridische 
getouwtrek gerealiseerd krijgt. Antifascistische tegendemonstraties en politiebeveiliging zijn 
onafscheidelijke elementen bij NVU-demonstraties. In de loop der jaren zijn de demonstraties 
strakker geregisseerd door de leiding van de NVU. Zo wordt demonstranten gesommeerd niet 
openlijk strafbare kreten te scanderen.[16] Op 18 mei 2002, kort na de moord op Pim Fortuyn, 
trok de NVU onder de naam 'Comité Kusters/Malcoci' door de straten van Harderwijk, de 
toenmalige woonplaats van Volkert van der Graaf, op dat moment nog slechts verdachte van 
de moord. Duidelijk werd gemaakt dat de partij tegen het vermoorden van politici was, maar 
gevraagd naar de keuze van de locatie gaf voorman Kusters aan dat het een mooi centraal 
gelegen plek in het land was. 

De vakbond Abvakabo FNV verbood zijn leden om lid te zijn van de Nederlandse Volks-Unie. In 
2012 oordeelde de Commissie gelijke behandeling dat het weren van leden van de NVU 
verboden onderscheid is op grond van politieke gezindheid.  
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Goed nieuw: de demonstratie van Identitair Verzet is inmiddels afgelast. 

Op zondag 28 oktober 2018 willen de racisten en fascisten van Identitair Verzet demonstreren 
door de Haagse Schilderswijk om zo hun verwerpelijke gedachtegoed te verspreiden en de 
buurt te provoceren. Laat Ze Niet Lopen, een initiatief tegen racisme en extreem-rechts, roept 
op om in actie te komen tegen de extreem-rechtse demonstratie door op en langs de route van 
de racisten te protesteren en zo de ruimte voor extreem-rechts zo klein mogelijk te maken, 
aldus een oproep van Laat Ze Niet Lopen. Bron: laatzenietlopen.nl. 

Vrijdag én zaterdag demonstraties tegen bouw moskee in Enschede. 

Niet een, maar twee demonstraties in twee dagen tijd in Enschede (22 oktober 2019). Dat is 
wat Rechts in Verzet deze week van plan is. Beide demonstraties, die gericht zijn tegen de 
komst van de nieuwe moskee, beperken zich tot de binnenstad. 

Rechts in Verzet verraste de gemeente Enschede eind vorige week met de melding voor een 
demonstratie op vrijdag 25 oktober. Voor de dag erna was immers al eerder een demonstratie 
gemeld. Het was dus onduidelijk of deze zou komen te vervallen. Het antwoord is nee.  

De reden dat de rechtse protestbeweging een tweede demonstratie wil, ligt in de beperkingen 
die voor zaterdag gelden. Rechts in Verzet wilde sprekers aan het woord laten en een 
protestmars houden waarbij in ieder geval het bouwterrein van de beoogde moskee aan de 
Kuipersdijk wordt aangedaan.  

Na overleg met de politie oordeelde de gemeente dat dit op een drukke zaterdag niet kan. Wat 
rest is een rondje Spelbergsweg, Kuipersdijk en Ledeboerstraat. Vanaf 14.00 uur wordt 
begonnen met enkele toespraken bij de Renatakerk aan de Brinkstraat. De demonstratie 
duurt tot maximaal 17.00 uur. 

De protestmars die Rechts in Verzet vrijdag 25 oktober gaat lopen is iets langer en start om 
13.00 uur op het Ei van Ko. Via De Klomp, Oldenzaalsestraat, Mooienhof, Kuipersdijk en 
Spelbergsweg eindigt de wandeling opnieuw bij de Renatakerk. De demonstratie is rond 16.00 
uur afgelopen. De gemeente laat weten dat de overlast voor het verkeer waarschijnlijk beperkt 
blijft. Er worden verkeersregelaars ingezet.  

Eerder kondigde ook de Antifascistische Actie (AFA) Fryslân aan om tegelijk met Rechts in 
Verzet in Enschede te demonstreren. Volgens de gemeente is er door de AFA nog geen 
verplichte melding van zo’n demonstratie gedaan. 

De bouw van de nieuwe moskee op Het Diekman in Enschede houdt de gemoederen al langere 
tijd bezig. Actiegroep Pegida plaatste vorig jaar maart kruizen op de plek van de nieuw te 
bouwen moskee. Op die kruizen stonden de namen van slachtoffers van moslimterrorisme. In 
november 2017 voerde Pegida ook al actie tegen de komst van de moskee. Een Pegida-lid in 
priesterkleding besmeurde toen een kruis met varkensbloed. 

Dat het nieuwe gebedshuis er komt, is zo goed als zeker. Een zeer ruime meerderheid van de 
Enschedese gemeenteraad ging eerder dit jaar akkoord met de bouw van het nieuwe 
gebedshuis. Een verkeersonderzoek gooide vertraging in de plannen. De aanvullende studie 
moet nu alleen nog worden beoordeeld door de Raad van State. Bron: Tubantia.nl. 
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Edgar Cairo 
Edgar Eduard Cairo is geboren te Paramaribo op 7 mei 1948. Hij is overleden te Amsterdam 
op 16 november 2000. Caïro was een Surinaamse auteur.   

Cairo werd geboren te Paramaribo.. Zijn ouders waren afkomstig van een voormalige plantage 
in het district Para. Hij volgde de lagere school bij de fraters, en haalde het diploma aan de 
Algemene Middelbare School (AMS). Vervolgens vertrok hij in 1968 naar Amsterdam waar hij 
Nederlands en algemene literatuurwetenschap studeerde. 

In zijn laatste boeken openbaarde zich een ernstige psychose. Ook liet hij in 1988 een 
advertentie in een krant plaatsen met de tekst Jezus terug op aarde. Edgar Cairo, Gods zoon, 
spreekt alle talen met Jawehs stem en doet grote wonderen. 

Cairo werd op 16 november 2000 dood aangetroffen in zijn woning in Amsterdam Oost. Hij 
was overleden aan een maagbloeding; op welke dag precies kon niet worden vastgesteld. Hij 
is tweeënvijftig jaar geworden. 

Cairo debuteerde in 1969 met Temekoe, een sterk autobiografische novelle in het Sranan over 
een vader-zoonrelatie, later herschreven in het Surinaams als Temekoe/Kopzorg (1979) en 
nogmaals in het Algemeen Nederlands als Kopzorg (1988). Hij hanteert in veel van zijn werken 
een Surinaams-Nederlands dat hij met zijn eigen vondsten heeft verrijkt tot het ‘Cairojaans’. 
Vooral uit Surinaamse hoek werd dit nogal bekritiseerd. In Suriname is zijn meest gelezen 
boek Kollektieve schuld (1976) over winti-perikelen in een familie. 

Cairo was sterk beïnvloed door de orale tradities van stads- en Para-negers en was zelf een 
bekend voordrachtskunstenaar. Hij publiceerde een tiental dichtbundels, zeven 
toneelstukken, een tiental forse romans, twee bundels columns, en voorts verspreide verhalen 
en essays. 
Zijn hele werk draait om het negerschap in al zijn facetten. Vooral het leven op de Surinaamse 
achtererven heeft hem vaak geïnspireerd. Sommige van zijn boeken spelen in Suriname, 
zoals Adoebe lobi/Alles tegen alles (1977), over de strijd van een ambitieuze student die 
tussen verschillende maatschappelijke milieus terechtkomt, en Mi boto doro/Droomboot 
havenloos (1980), over de ‘hosselproblemen’ en idealen van een paar jongens met een bus. 
Andere werken spelen in het Caraïbisch gebied, zoals het stuk Dagrati. Dagrati!/Verovering 
van De Dageraat (1980) over een slavenopstand in  Guyana in 1763. Weer andere in 
Nederland, zoals De smaak van Sranan Libre (1982), zijn hoorspel/roman over de 
Decembermoorden, en het koningsdrama Het koninkrijk IJmond/Ba Kuku Ba Buba (1985). 
Zijn poëzie in het Sranan en Surinaams-Nederlands werd verzameld, opnieuw gerangschikt 
en vertaald in Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding (1983) met een zeer uitgebreide, maar 
nogal slordige inleiding. Zijn eerste columns voor de Volkskrant werden gebundeld in Ik ga 
dood om jullie hoofd (1980). 

In zijn schrijversloopbaan is Cairo’s aandachtsveld langzaam verschoven; van de neger als 
slaaf en vrije in Suriname naar die in het Caraïbisch gebied, later naar de zwarte als immigrant 
in een witte samenleving, uitgestotene en kosmopoliet, weer later naar de geschiedenis van 
het bestaansverdriet van de Afrikaanse neger in Nyumane/ln mensennaam (1986). Het 
grootste deel van zijn boeken is verschenen bij uitgeverij In de Knipscheer. 

Tijdens de hoogtijdagen van zijn publicatietijd was Cairo een meester in het genereren van 
publieke belangstelling. Zijn klacht dat hij nooit een positieve recensie kreeg was ongegrond; 
hij kreeg veel aandacht van de literaire kritiek, en minstens zoveel positieve als afwijzende 
recensies. Na zijn overlijden verdween de aandacht voor zijn werk. Die leefde weer enigszins 
op toen vijfentwintig jaar na de Decembermoorden zijn roman De smaak van Sranan 
Libre (2007) verscheen, die eerder in hoorspelvorm aan het einde van 1982 was uitgezonden 
door Radio Nederland Wereldomroep.  

 
De Werkgroep Caraïbische Letteren plaatste op 5 september 2009 de persoon en het werk van 
Cairo opnieuw in de schijnwerpers met een groot programma, met onder meer een theatrale 
bewerking van Cairo's teksten door Michiel van Kempen waarin Edgar Cairo gespeeld werd 
door Felex Burleson, en een debat onder leiding van Noraly Beyer waaraan Abdelkader Benali, 
Maarten van Hinte, Ellen Ombre Rappa en Michael Tedia deelnamen.  
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In 2014 werd door Jenny Hoolt en Arthur Cairo (broer van Edgar) de Stichting Edgar Cairo in 
het leven geroepen om de nalatenschap van Cairo te beheren en zijn werk onder de aandacht 
te blijven brengen. Eerste voorzitter is Michiel van Kempen. 

Bij gelegenheid van Cairo's  zeventigste geboortedag organiseerde literair theater Perdu in 
samenwerking met de Stichting Edgar Cairo in 2018 een evenement over Cairo's legacy. 
Sprekers waren Michiel van Kempen, Dean Bowen, Esther Duysker (bewerkster Black 
Othello), Henna Goudzand Nahar, Chris Polanen, en filosoof en uitgever Matthijs Ponte.  

In 2011 verscheen over het leven en werk van Cairo de documentaire Edgar Cairo, Ik ga dood 
om jullie Hoofd van Cindy Kerseborn. 

Michiel van Kempen, 'Edgar Cairo'. In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige 
Literatuur, no. 36, februari 1990 (biografie, beschouwing, uitgebreide primaire en secundaire 
bibliografie). 

• Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Breda: De Geus, 
2003, deel II, pp. 1018-1022,1085-1098. 

• Michiel van Kempen, '23 december 1978: Edgar Cairo’s eerste column voor de Volkskrant; 
23 januari 1996: Kader Abdolahs eerste columns voor de Volkskrant; De Nederlandse taal 
als onderdrukker en bevrijder.' In: Kunsten in beweging 1980-2000; Cultuur en migratie in 
Nederland. Redactie Rosemarie Buikema en Maaike Meijer. Den Haag: Sdu Uitgevers, 
2004, pp. 19-35.  

 

1982, Edgar Caïro 
 
 
Eenklaps... in mij 
ontwaakt diep het gevoel, 
zo diep als ooit 
een mens zich voelt 
in liefde die ontluikt. 
 
Doordat het oog 
der mensheid 
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niet wou zien 
dat elke huid 
'n lichaam past, 
verloor de ziel 
pigment. 
 
Tot nogtoe 
waren het louter emoties 
die ons bouwden 
tot vleespoppen. 
Mens, haal je adem! 
 
Edgar Cairo (1948 – 2000) 

 

Zwarte Piet 
De hevig opgelaaide zwartepietdiscussie gaat vooral over het uiterlijk van de knecht van 
Sinterklaas. Met zijn donkerbruine huidskleur, kroeshaar, oorringen en rode lippenstift 
vinden veel mensen het personage van Zwarte Piet beledigend. Maar waarom ziet Piet er zo 
uit? En is er een link naar het Nederlandse slavernijverleden? 

De eerste afbeeldingen van de zwarte knecht dateren uit 1850. Onderwijzer Jan Schenkman 
(1806-1863) brengt dan het prentenboek Sint Nikolaas en zijn knecht uit. Dat is een voor die 
tijd modern boekje, waarin ineens een pedagogisch verantwoorde sinterklaas opduikt.   

Aan het begin van de negentiende eeuw komt Sinterklaas – toen voor het eerst in tweehonderd 
jaar weer openbaar toegestaan – vanuit zijn schuilkelders naar boven als een nare, morsige 
boeman-achtige figuur. Maar dat is in Schenkmans boek verleden tijd: Sinterklaas is, schrijft 
Frits Booy van het Sint Nicolaas Comité, een ‘deftig heerschap’ geworden. Hij wordt vergezeld 
door een ‘donkere dienaar’ die in de eerste editie nog een ‘soort pyjama-achtig kostuum’ 
draagt. Opmerkelijk is ook dat de Sint in het nieuwe liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’ 
ineens per stoomboot uit Spanje komt en op 6 december per luchtballon weer vertrekt, een 
verhaal dat later is verdwenen. 

In de derde editie van Schenkmans boek draagt de donkere dienaar van de Sint (hij krijgt in 
het boek van Schenkman geen naam) ineens het pakje van een zestiende eeuwse Moorse page, 
met pofbroek en baret. Moorse pages zijn Noord-Afrikaanse bedienden van de Spaanse adel 
die een livrei droegen. Volgens Booy zijn er bewijzen dat dergelijke Moorse pages ook in 
Nederland woonden en werkten. ‘Dat heeft tot de afschaffing van de slavernij geduurd.’ Het is 
onduidelijk waar Schenkman (of de onbekende illustrator van zijn boekje) het idee van een 
Moorse page als assistent van Sinterklaas vandaan heeft. Mogelijk heeft het donkere jongetje 
dat prinses Marianne van Oranje-Nassau voor honderdvijftig gulden kocht op een Egyptische 
slavenmarkt iets te maken met het sinterklaasverhaal van Schenkman en zijn idee voor een 
donkere knecht. In een van zijn andere teksten reageert Schenkman op de aankoop door de 
prinses die per stoomboot over de Middellandse Zee reisde. 

Kunsthistorica Eugenie Boer-Dirks suggereert in het artikel ‘Nieuw Licht  op Zwarte Piet’ dat 
de afbeeldingen in Schenkmans prentenboek geïnspireerd zijn door de schilderkunst. Op veel 
portretten uit de zestiende eeuw wordt een ‘Moortje’ afgebeeld, ‘de kleine zwarte bediende die 
het trotse sieraad uitmaakte van zovele rijke huizen. Ook Nederland voegde zich in de 
internationale mode en heel wat rijke kooplieden, adellijke personen en gouverneurs van 
koloniën lieten zich met een Moortje afbeelden.’ De page is dus bedoeld om Sint Nicolaas extra 
voornaam en welgesteld af te beelden.  
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De knecht van Sinterklaas heeft volgens Frits Booy inderdaad een link met de slavernij: ‘Niet 
als personage in het sinterklaasverhaal, maar door zijn uitbeelding als page’. In het 
artikel  ‘Het verhaal van Zwarte Piet’ gaat de publicist er dieper op in: ‘Het is zeker dat in het 
Europa van de zestiende tot halverwege de negentiende eeuw de Moorse pages meestal 
onvrijwillig in dienst van blanke dames en heren waren.’ Daarbij tekent Booy wel aan dat ze 
niet afgebeuld werden op plantages maar lichte werkzaamheden in huis verrichten ( 
bijvoorbeeld recepties en maaltijden voorbereiden) of paardenknecht waren. Vandaar ook de 
mooie kleding: die paste bij die functies.  

Feit is dat het personage in anderhalve eeuw tijd sterk verandert. De zwarte knecht houdt 
zich op de prenten in Sint Nikolaas en zijn knecht nog op de achtergrond, terwijl Sint Nicolaas 
stoute kinderen bestraft en in de zak stopt. Na 1890 gaat Zwarte Piet deze taak vervullen: hij 
rammelt met kettingen en dreigt (en slaat soms) met de roe. In die zin krijgt hij dezelfde rol 
als de duivelse partners van Sint Nicolaas in andere delen van Europa, hoewel een direct 
verband nooit is aangetoond. Sint Nicolaas kan zodoende een minzame good cop worden 
omdat Zwarte Piet als angstaanjagende bad cop fungeert.   

 

Later verandert dat. Bij de intocht in 1924 is nog maar één Piet te zien. Na 1950 zijn er steeds 
meer Pieten bij de intochten, die ondertussen een jaarlijks nationaal festijn zijn geworden. 
Lastige kinderen blijven vragen stellen: is het niet een beetje veel werk voor één knecht? 
Daarom komt er na 1970 een fijnmazige organisatiestructuur, met een Hoofdpiet, een 
Wegwijspiet, Luisterpiet, Dichtpiet, enzovoorts. Bovendien transformeert Piet na 1970 in een 
kindvriendelijk personage dat geen schrik meer aanjaagt. ‘Deze emancipatie van Zwarte Piet 
hangt natuurlijk nauw samen met de opvattingen over autoriteit, opvoeding en discriminatie 
vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw’, schrijft sinterklaasdeskundige Booy. Daarmee 
wordt bedoeld dat mensen in de jaren zestig veel bestaande conventies overhoop gooien: 
autoriteit wordt minder gewaardeerd als opvoedkundige methode en er komt meer bewustzijn 
over racisme in de samenleving.  
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Toch vindt Booy het ‘zeer begrijpelijk dat vooral donkere mensen grote moeite hebben met het 
personage Zwarte Piet, die eruitziet als een Moorse page die in het verleden slaaf was.’ De rare 
capriolen van Zwarte Piet – in dienst van een witte man – worden gezien als stereotyperend 
en worden geassocieerd met de omstreden vroegere blackface-traditie in de Verenigde Staten: 
witte artiesten die met zwarte schmink optreden om de spot te drijven met Afro-Amerikanen. 
Feit is dat Zwarte Piet, bedoeld of onbedoeld, in zijn huidige vorm nog steeds lijkt op een 
raciale karikatuur, vergelijkbaar met de manier waarop zwarte mensen worden afgebeeld in 
strips als Kuifje in Afrika en Sjors en Sjimmie (tot 1970). 

Vandaar dat Zwarte Piet al sinds de jaren zestig ter discussie staat. Soms laait dat debat stevig 
op, zoals eind jaren tachtig en ook nu weer. Bron: npofocus.nl. 

 
 

De sprookjes worden tegenwoordig aangepast of veranderd. Zwarte Piet mag geen zwarte 
piet meer worden genoemd en zijn uiterlijk moet worden veranderd. De zak en de roe zijn 
allang verdwenen. 

 

De man met de zak is een mythisch wezen dat over de gehele wereld voorkomt. De man met 
de zak neemt stoute kinderen mee in de zak op zijn rug. De man met de zak is een 
kinderlokker en in sommige gevallen een kindereter en dient als kinderschrik of boeman. 

Deze figuur komt over de gehele wereld voor; 

• In Spanje wordt el hombre del saco (Portugees: velho del saco) afgebeeld als een gemeen 
en ontzettend lelijke man die de kinderen die hij meeneemt opeet. 

• In Galicië is Sacaúntos een vergelijkbaar figuur. 

• In Brazilië wordt o homem do saco uitgebeeld als een volwassen man, meestal in de vorm 
van een landloper, die een zak op zijn rug heeft en ongehoorzame kinderen meeneemt 
om ze te verkopen. 

• In Chili, Argentinië, Zona Sur en Extremo Sur is deze figuur bekend als el hombre del 
saco (de man met de zak), hij loopt elke dag rond in de omgeving. Door kinderen wordt 
de figuur niet gezien als mythisch, maar als een krankzinnige psychotische moordenaar 
die met goedkeuring van de maatschappij kinderen laat meenemen wier ouders 
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teleurgesteld in hen zijn geraakt. Ook alle kinderen die niet thuis zijn als het etenstijd 
is, of na zonsondergang, kunnen door el hombre del saco worden meegenomen. 

• In Honduras zijn ongehoorzame kinderen bang voor el roba chicos, de kinderlokker, die 
erg veel overeenkomsten heeft met hombre del saco. 

• In Armenië en Georgië worden kinderen gewaarschuwd voor de zakman die een zak 
draagt en kinderen ontvoert die zich misdragen. 

• In Bulgarije wordt aan kinderen verteld dat er een donker monsterachtig persoon, 
die Torbalan (Bulgaars: Торбалан, van торба, dat zak betekent) wordt genoemd, komt 
en hen zal meenemen als ze zich misdragen. Hij kan gezien worden als de tegenhanger 
van de kerstfiguur Dyado Koleda (Дядо Коледа, vergelijkbaar met de kerstman). Volgens 
de folklore is hij de partner van Baba Jaga. 

• In Hongarije is de lokale boeman, de mumus, bekend als zsákos ember (wat letterlijk 
vertaald kan worden als de persoon met de zak). 

• In Turkije is Öcü (ook wel Böcü) een eng wezen dat een zak draagt en kinderen vangt en 
vasthoudt. 

• In Polen worden kinderen bang gemaakt met de bebok, babok of bobok. Deze figuur 
wordt meestal afgebeeld als een man met een zak. 

• In Tsjechië en Slowakije is de bubák bekend, dit wezen met niet een eenduidige vorm 
wordt in verband gebracht met donkere en enge plaatsen. Kinderen worden bang 
gemaakt, maar meestal niet meegenomen door de bubák. Wel neemt čert (de duivel) 
kinderen mee. 

• In Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland wordt buka (бука), babay (бабай) 
of babayka (бабайка) gebruikt om kinderen in bed te laten blijven of ze vervelend gedrag 
af te leren. Babay betekent oude man in het Tataars en aan kinderen wordt verteld 
dat babay een oude man of een monster met een zak is, meestal verstopt hij zich onder 
het bed. Babay neemt kinderen mee als ze ongehoorzaam zijn. 

• In Nederland en Vlaanderen is Zwarte Piet bekend. Hij is de knecht van Sinterklaas en 
draagt cadeautjes in zijn zak. Als de cadeautjes zijn uitgedeeld op 5 december en de zak 
dus leeg is, neemt Zwarte Piet ongehoorzame kinderen mee (naar Spanje). In enkele 
gevallen waren de Zwarte Pieten zelf als kind meegenomen en de kinderen die 
meegenomen worden zullen later ook als Zwarte Piet dienstdoen. 

• In Zwitserland is Schmutzli (of Butzli) bekend, ook hij zou stoute kinderen meenemen. 

• In Duitstalige landen is ook knecht Ruprecht of Krampus bekend, ook deze figuur neemt 
de stoute kinderen mee naar het bos in zijn zak. 

• In Frankrijk en België is Père Fouettard de figuur die stoute kinderen meeneemt. 

• In Haïti is Tonton Macoute (Creools voor Ome Jutezak) de tegenhanger van de kerstman. 
Hij staat bekend om het ontvoeren van stoute kinderen, hij stopt ze in zijn knapzak. 
Tijdens het dictatorschap van François Duvalier werden medewerkers van de geheime 
politie ook Tontons Macoutes genoemd, omdat ze mensen lieten verdwijnen. 

• In het noorden van India worden kinderen banggemaakt met Bori Baba (vader zak), die 
ook een zak draagt waarin hij stoute kinderen meeneeemt. 

• In Libanon is Abu Kees (كي�����س اب����و, wat vertaald kan worden met man met een zak) 
bekend. 

• In Vietnam wordt aan kinderen verteld dat ông ba bị (in het noorden van Vietnam, 
vertaling is meneer-drie-zak) of ông kẹ (in het zuiden van Vietnam) 's nachts zal 
langskomen en kinderen meeneemt als ze ongehoorzaam zijn. 

• In Sri Lanka maken ouders hun kinderen bang met Goni Billa, een enge man die een zak 
draagt en kinderen meeneemt. 

• In West-Kaap is Antjie Somers de boeman die stoute kinderen pakt en ze in een tas die 
over zijn schouders hangt stopt. De naam is van een vrouw, maar Antjile Somers is 
traditioneel een manlijk figuur (vaak een ontsnapte slaaf die aan vervolging ontkwam 
door zich als vrouw te kleden). 

• In IJsland is het een vrouwelijke figuur, Grýla, die kinderen meeneemt en opeet. Per 
publiek decreet uit 1746 werd bepaald dat Grýla en haar zonen niet meer gebruikt 
mochten worden om de IJslandse kinderen angst aan te jagen. 
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• In het Friese Grouw was Sint Piter een figuur die een zijden doek om het gezicht draagt 
en krakelingen uit Hamburg, koek, speelgoed en appels aan de kleding genaaid heeft. 
Hij vraagt of er stoute kinderen zijn (die meegenomen worden in de zak) en strooit 
met pepernoten wanneer hij vertrekt. 

• In het verleden trad de Sträggele op als aankondiger van de Chlausen van 
het Chlausjagen. De heks was in lompen gekleed en had een pan op het hoofd. Ze 
dreigde om ondeugende kinderen en luie spinsters mee te nemen in haar zak. 

• Houseker rammelt met kettingen en draagt een roe en zak over de schouder, hij is de 
begeleider van Sinterklaas in Luxemburg. 

 

 

Xenofobie 
 

Xenofobie (Oudgrieks: ξένος xénos, vreemdeling[ en φόβος phóbos, angst/vrees is een 
irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden, buitenlanders of buitenlandse 
voorwerpen/zaken. Xenofobie wordt in het Nederlands ook wel vreemdelingenangst genoemd 
of soms gelijkgesteld aan vreemdelingenhaat. Xenofobie kan voortkomen uit racisme, en 
via vreemdelingenhaat leiden tot rassendiscriminatie, haatzaaien, geweld en zelfs genocide. 

In ruimere zin betekent xenofobie ook wel de algemene angst en afkeer van de mens voor alles 
wat vreemd, ongewoon of zeldzaam is. 

Welke vreemdelingen wanneer komen bloot te staan aan xenofobie hangt af van een veelheid 
aan factoren, en is als gevolg daarvan moeilijk te voorspellen. Xenofobie kan even plotseling 
verdwijnen als ze ontstaat. Zo is de huiver voor Italiaanse immigranten in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw in Nederland en België al bijna vergeten, terwijl in het begin van de 
eenentwintigste eeuw juist geweld tegen buitenlandse arbeiders in Zuid-Italië is gepleegd.  

Xenofobie is afgeleid van het neologisme – xénophobe- dat toegeschreven wordt aan Anatole 
France in 1901 in verband met de Dreyfusaffaire. Julien Benda definieerde het als een 
modern aspect van patriottisme. Xenofobie kan omschreven worden als het geheel van 
beweringen en handelingen die de vreemdeling onrechtmatig kenschetsen als een probleem, 
een risico of een bedreiging voor de samenleving, waarbij het niet uitmaakt of hij reeds lang 
gevestigd is of in een ver land woont.  

De Dictionary of Psychology definieert xenofobie als angst voor vreemdelingen. Volgens 
de Oxford English Dictionary[ kan het angst of afkeer betekenen niet alleen jegens mensen uit 
andere landen maar ook jegens andere (sub)culturen en religieuze stelsels, dat wil zeggen 
afkeer van iedereen die aan bepaalde criteria omtrent afkomst, godsdienst, mening, gewoonte, 
taal enzovoorts (niet) voldoet. De angstige xenofobe persoon is van mening dat een bepaalde 
groep niet aanvaard wordt (of niet aanvaard zou moeten worden) door de samenleving. Zelf 
herkent de lijder aan xenofobie deze niet noodzakelijk als een angst of fobie. 

Er zijn twee soorten xenofobie: 

1. Xenofobie kan zich keren tegen een bevolkingsgroep binnen een samenleving, die 
als vreemd wordt beschouwd. Het kan gaan om recente immigranten, maar ook om 
een groep die al eeuwen aanwezig is, of die door verovering of uitbreiding van een land 
deel ging uitmaken van een samenleving. Xenofobie tegen deze groepen kan leiden tot 
progroms, massale verdrijving van immigranten of zelfs genocide, denk hier 
bijvoorbeeld aan de Holocaust. 

2. Xenofobie kan voornamelijk gaan om afkeer tegen culturele elementen, die 
als vreemd ervaren worden, bijvoorbeeld leenwoorden in een nationale taal. Deze 
vorm van xenofobie leidt haast nooit tot geweld tegen personen, maar kan wel politieke 
campagnes voeden voor taal- en cultuurzuivering. Samenlevingen die in hun geheel 
xenofoob zijn kunnen zich afsluiten van de buitenwereld (isolationisme), wat xenofobie 
verder kan bevorderen. Een extreem geval van culturele xenofobie is de 
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italianisering onder Mussolini, die de Italiaanse taal oplegde aan Duits- en 
anderstalige minderheden. 

Kwaadspreken, ook wel haatzaaien genoemd, wordt beschouwd als een belangrijke uiting van 
xenofobie en kan zowel in de reguliere media als op internet worden aangetroffen. De grens 
tussen een gewone uitspraak en kwaadspreken is echter moeilijk te bepalen omdat het een 
grotendeels subjectief begrip is. Wanneer bijvoorbeeld onderzoek een statistisch verband 
tussen criminaliteit en een bepaalde bevolkingsgroep blootlegt, zullen sommige politici dat als 
xenofobe kwaadsprekerij aanmerken, terwijl andere politici het benoemen van dit verband 
noodzakelijk achten om tot politieke oplossingen te komen. 

Politieke partijen hebben soms standpunten die door hun tegenstanders als kwaadsprekerij 
worden aangemerkt. Zo wordt rechtse partijen vaak xenofobie verweten, en als gevolg daarvan 
als extreemrechts beschouwd. Omgekeerd worden politieke partijen die kritiek hebben op de 
uitlatingen van anti-immigratiepartijen door de laatste niet zelden beticht van 
demonisering van de autochtoon en romantisering van alles wat van vreemde afkomst is. Dit 
laatste wordt ook wel xenofilie genoemd. Ook spreekt men bijvoorbeeld over de ‘linkse kerk’, 
die in de media zou zijn ‘geïnfiltreerd’. 

Moderne media werden en worden wel gebruikt om xenofobe standpunten te verdedigen door 
de ‘buitenstaander’ op een afschrikwekkende wijze neer te zetten. Berucht zijn de 
antisemitische nazipropagandafilms Der ewige Jude en Jud Süss, maar ook ver nadien 
verschenen nog films met xenofoob karakter. 

 

Discriminatie 

Discriminatie is letterlijk ‘het maken van onderscheid’. In de huidige maatschappelijke en 
juridische context betekent discriminatie: ‘het onrechtmatig onderscheid maken tussen 
mensen of groepen’ oftewel ‘het niet gelijk behandelen van gelijke gevallen’, bijvoorbeeld bij 
sollicitaties op de arbeidsmarkt. 

Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen 
(meestal  minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, 
geboorteland, geloof, politieke  
of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, selsuele, taal, handicap, leeftijd, 
enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn, in de weg. 
Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het 
ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling. 

Discriminatie kan men zien als een uiting van  onverdraagzaamheid en als het in daden 
omzetten van vooroordelen. Dit kan als persoonlijke of als geïnstitutionaliseerde 
discriminatie voorkomen. 

Soms wordt onder discriminatie mede verstaan de weigering om naargelang de behoefte 
(bijvoorbeeld door een handicap) doeltreffende aanpassingen te verrichten, terwijl deze 
aanpassingen geen onevenredige belasting vormen. 

De rechtmatigheid van discriminatie is vaak afhankelijk van de context waarin de 
discriminatie plaatsvindt en van de machtspositie van de discriminerende. Het kan een 
inperking inhouden van verschillende mogelijkheden in het leven, in het bijzonder de 
deelname aan het openbaar leven, het recht van vrije vestiging, onderwijs, het uitoefenen van 
het beroep, maar ook het loon. De sociale consensus over wat discriminatie is, is slechts een 
aanwijzing, maar is niet voldoende sluitend. Wat heden ten dage als een normaal en aanvaard 
onderscheid wordt beschouwd, kan in een andere periode een vorm van discriminatie zijn die 
men niet tolereert. En ook omgekeerd: wat in een bepaalde periode normaal en aanvaardbaar 
is, kan in een andere periode als discriminatie ervaren worden. 

In een belangenconflict tussen duidelijk gescheiden groepen (bijvoorbeeld tussen rokers en 
niet-rokers) is de grens tussen een discriminerende (benadelende) inperking van de 
zelfbeschikking en de bescherming van anderen een afweging die voortdurend opnieuw moet 
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worden gemaakt. Er bestaat ook een conflict tussen godsdienstvrijheid, schoolplicht en de 
beperking van vrije godsdienstuitoefening op school. 

In de meest gebruikte betekenis, de maatschappelijke vorm, houdt discriminatie dus in dat 
er ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen mensen in hoe ze 
worden behandeld, hun rechten en hun plichten. Vaak houdt discriminatie in dat één 
bepaalde groep mensen anders behandeld wordt dan alle anderen, en meestal op een nadelige 
manier. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van: 

• aantal afstammelingen in de eerste graad. 

• etniciteit 

• geboorteplaats 

• geldelijk vermogen (zowel hoog als laag) 

• geslacht (seksisme), waaronder zwangerschapsdiscriminatie 

• Geslachtsidentiteit of transseksualiteit (transfobie) 

• godsdienst 

• handicap (validisme) 

• huidskleur 

• haarkleur (zoals bij roodharigen, racisme) 

• intelligentie  

• maatschappelijke klasse (klassisme) 

• leeftijd 

• naam 

• Nationaliteit (xenofobie) 

• Politieke voorkeur 

• Ras (racisme) 

• scholingsgraad (zowel hoog als laag) 

• seksueel gedrag en seksuele geaardheid 

• sociaal gedrag  

• subcultuur (bijvoorbeeld punk, hippie, gothic) 

• taal 

• uiterlijk (lichamelijke kenmerken, zoals afwijkingen) 

• lengte 

 

Discriminatie door associatie 

Wanneer een persoon gediscrimineerd wordt, niet omdat hij of zij zelf enig afwijkend kenmerk 
vertoont maar wel een andere persoon die met hem of haar wordt geassocieerd, dan spreekt 
men van discriminatie door associatie. Vaak gaat het dan over een kind van een betrokkene 
met bijvoorbeeld een uitgesproken handicap. De wetgeving in de meeste landen stelt deze 
vorm van discriminatie gelijk met rechtstreekse discriminatie wat ook door rechtspraak 
bevestigd wordt.  

Wanneer deze vorm van discriminatie juridisch aangevochten wordt, moeten dan drie 
elementen worden aangetoond: 

• De discriminatie die betrokkene ondervindt 

• De associatie tussen de betrokkene en de derde persoon die ‘anders’ is 

• Het oorzakelijk verband tussen het ‘anders’ zijn van die derde en het discriminerend 
optreden 

Vooral dat derde element is in de praktijk vaak moeilijker aan te tonen voor een rechtbank 
dan bij een rechtstreekse discriminatie. 

Een algeheel verbod op discriminatie is opgenomen in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. 
Dit artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
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behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 

Een belangrijk uitgangspunt om te bepalen, of een gemaakt onderscheid discriminatie inhoud, 
is de definitie gegeven in artikel 90quater van het Nederlands Wetboek van Strafrecht:   

Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, 
beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot 
of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het 
maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast. 

Discriminatie in beroep of bedrijf wegens ras (waaronder ook huidskleur, afkomst of nationale 
of etnische afstamming), godsdienst, levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is strafbaar als overtreding. 
Indien dit opzettelijk gebeurt op basis van ras geldt dit als misdrijf. 

In artikel 137d lid 1 Sr. is strafbaar gesteld hij/zij die in het openbaar, mondeling of bij 
geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig 
optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of 
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, 
psychische of verstandelijke handicap. 

Ook het zich opzettelijk beledigend uitlaten over een groepen mensen op basis van hun ras, 
hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun 
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is strafbaar als misdrijf. 

Op 16 februari 2006 meldde minister Donner van justitie aan de Tweede Kamer dat elke 
aangifte van discriminatie voortaan moet worden opgenomen. Hij erkende dat mensen weleens 
het politiebureau werden uitgestuurd. Soms werden mensen zelfs vervolgd wegens het 
persisteren van het willen doen van aangifte (lokaalvredebreuk) wegens discriminatie. 

Nederland is partij bij meerdere verdragen die tot doel hebben om discriminatie op 
verschillende gronden en in verschillende gebieden tegen te gaan. 

De organisatie Meldpunt Discriminatie Internet is, naar eigen zeggen opgericht om 
discriminatie op het internet te bestrijden. 
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Ideologie 

Een ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van 
de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, 
een denkstroming of een sociale klasse. Het kan zowel een beschrijvende term zijn als een 
normatieve. In de normatieve (negatieve) zin is ideologie een verstoring van het sociaal 
bewustzijn van een groep, waardoor deze zijn eigen belang niet inziet. Eventueel wordt dit 
verklaard doordat een economisch of politiek dominante groep eveneens ideologisch dominant 
is en zo zijn heerschappij legitimeert. 

Het begrip werd in 1801 geïntroduceerd door de Franse verlichtingsfilosoof Antoine Desstutt 
de Tracy, die er de wetenschap der ideeën mee bedoelde. Vandaar werd ‘ideoloog’ een 
synoniem voor philosophe, de zelfbenaming van de intellectuelen van de Verlichting. Ook in 
zijn latere werk nam dit begrip een belangrijke plaats in. Zijn belangrijkste geschriften zouden 
later gebundeld worden uitgebracht in het vijfdelige Éléments d'idéologie (1817–1818). 

De negatieve connotatie van het begrip ideologie danken we aan Napoleon Bonaparte, die na 
zijn veldtoch naar Rusland de schuld van zijn nederlaag bij ‘de ideologen’ legde.Karl Marx en 
friedrich Engels gebruikten het ideologiebegrip eveneens alsdat van de utopie in misprijzende 
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zin, met name in De Duitse ideologie, als tegendeel van materialisme en wetenschap. Ideologie 
omvat dan religie en andere verstoringen waardoor de mens zich niet bewust is van zijn 
sociaaleconomische situatie. Marx en Engels lieten geen uitgebreide theorie van de verbreiding 
van ideologie na; hun navolgers hebben diverse theorieën ontwikkeld. 

Bij Lenin wordt ideologie weer een neutraal begrip. Bij elke klasse hoort bij hem een juiste 
ideologie die de belangen van die klasse weerspiegelt. Omdat de arbeidersklasse zijn 
socialistische ideologie niet volledig ontwikkeld heeft, moet de voorhoedepartij deze onder de 
arbeiders verbreiden. 

Andere auteurs die binnen de traditie van het marxisme over ideologie hebben nagedacht zijn 
Antoni Gramsci (hij spreekt over 'hegomonie') en Louis Althusser. Ook de kritische theorie is 
schatplichtig aan het ideologiebegrip van het westers maxisme, dat er kort op neerkomt dat 
de heersende klasse een dominante cultuur uitdraagt die ook door de onderliggende klassen 
omarmd wordt. In deze betekenis is het verwant aan begrippen als cultuur en vertoog, 
belangrijke begrippen in de postmoderne filosofie. 

Een soortgelijke, maar niet-normatieve analyse van ideologie is te vinden bij de positivist 
Theodor Geiger. Geigers begrip van ideologie is zo breed, dat hij er vrijwel iedere normatieve 
uitspraak onder schaart. 

Nicholas Abercrombie en Bryan Turner hebben op een probleem in de theorie van een 
heersende ideologie gewezen. Volgens hen kan ten eerste het christendom, doorgaans 
beschouwd als dominante ideologie in het feodale tijdperk, moeilijk de ideologie van de 
boerenklassen geweest zijn, omdat de kerk de grootste moeite moest doen om zelfs communie 
nageleefd te krijgen. Eenzelfde probleem doet zich voor bij het individualisme, dat in het vroege 
kapitalisme vooral bij de opkomende (maar nog niet dominante) burgerij leefde, niet bij het 
proletariaat.  

Een ideologie heeft drie indelingen, een descriptieve of analytische (1), prescriptieve of 
normatieve (2) en een operationele (3).  

• (1): Het begrip beschrijft hoe het huidige wereldbeeld eruitziet. 

• (2): Er wordt een utopie beschreven van hoe de wereld er moet uitzien, hieruit komen de 
waarden en normen. 

• (3): Ideologie als omschrijving hoe men van (1) naar (2) dient te gaan. 

Ideologieën kunnen algemeen van aard zijn, maar zich ook specifiek toespitsen op een bepaald 
aspect van de samenleving, zoals de politiek (bijvoorbeeld imperialisme of globalisme) of het 
economisch stelsel (bijvoorbeeld het kapitalisme). 

Men stelt mensen die sterk een ideologie aanhangen en daar erg principieel/beginselvast in 
zijn (zie: fundamentalisme) vaak tegenover pragmatische mensen. Desondanks zou men het 
pragmatisme ook als een, weliswaar beperkte, ideologie kunnen beschouwen. Er ontstaat dus 
een lineair continuüm: beginselvast = pragmatisch.  

 

Menselijk ras 

De indeling van de mensheid in verschillende menselijke rassen is in de antropologie de 
groepering van mensen in verschillende categorieën op basis van uiterlijke en 
genetische kenmerken. In het verleden werd de term ook in de biologie gebruikt. Biologisch 
gezien bestaan er naar hedendaagse inzichten binnen de soort Homo Sapiëns echter geen 
rassen en algemeen gelden dergelijke indelingen in de wetenschap als verouderd. 

In de antropologie sprak men vroeger, met name in navolging van het werk van Johann 
Frdrich Blumenbach (1752-1840), over ‘menselijke rassen’. Blumenbach bedacht ook de 
namen Kaukasich (vaak Europide of blanke ras genoemd), mongoloïde,  
Amerikaans en Ethiopisch (later negroïde), die alleen op 
geografische en fenotypische eigenschappen zijn gebaseerd. 
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Een groot probleem met de indeling van bevolkingsgroepen in rassen is de onnauwkeurigheid 
ervan. Van sommige bevolkingsgroepen is de komaf niet duidelijk, en vrijwel alle groepen 
hebben zich in meer of mindere mate vermengd in de loop van de geschiedenis. Een tweede 
probleem is dat de grenzen tussen de vermeende rassen soms heel anders komen te liggen 
wanneer naar andere dan uiterlijke eigenschappen gekeken wordt. In het bijzonder heeft de 
wetenschap aangetoond dat tussen negroïde bevolkingsgroepen een grote genetische 
diversiteit aanwezig is. 

In de geschiedenis is het rassenbegrip vaak aangepast aan de wensen van de heersende 
macht. Soms werden hiervoor pseudowetenschappelijke argumenten gebruikt. 

De Nederlandse grondwet gebruikt het woord ‘ras’ als zijnde een oneigenlijke grond voor 
discriminatie. 

Het begrip ‘menselijk ras’ is in Europa sinds de opkomst van nazi-Duitsland uiterst beladen. 
Het idee van raciale superioriteit is niet door de nazi's uitgevonden; het was zowel in 
tsaristisch Rusland als in de westerse koloniale mogendheden in de loop van de negentiende 
eeuw gemeengoed geworden. Een dergelijke beoordeling van mensen op basis van hun ras 
wordt tegenwoordig in de westerse wereld algemeen veroordeeld als racisme. Een verwant 
begrip is rassensegregatie, waarbij iemands ras of etnische achtergrond beïnvloedt welke 
rechten hij heeft. In de twintigste eeuw kwam rassensegregatie, gesanctioneerd en 
gestimuleerd door de overheid, in diverse samenlevingen voor, zoals Zuid-Afrika, Duitsland en 
de Verenigde Staten. Sociale segregatie komt nog steeds voor.  

Rassensegregatie of rassenscheiding is een wettelijke regeling waarbij groepen mensen van 
elkaar afgescheiden worden op grond van hun vooronderstelde ras. Deze segregatie kan 
geografisch van aard zijn, maar wordt vaak doorgevoerd door middel van aparte faciliteiten 
(zoals scholen) en wetgeving voor de verschillende groepen binnen de samenleving. 

Hoewel vele culturen rassenscheiding toepasten binnen hun maatschappij, was het geen 
algemeen verschijnsel. Multiculturele samenlevingen zoals het Romeinse Rijk stonden bekend 
vanwege hun verwerping van segregatie. De meeste hedendaagse samenlevingen verbieden 
racisme door middel van burgerrechten of keuren het af. 

De beladenheid van het begrip menselijk ras is deels toe te schrijven aan de extreme 
consequenties die er in nazi-Duitsland uit getrokken werden, namelijk dat bepaalde 
‘minderwaardige rassen’ uitgeroeid moeten worden. Het trauma van de Holocaust speelt 
buiten de westerse wereld echter veel minder. In India is het in huwelijksadvertenties niet 
ongebruikelijk reclame te maken met een lichte huidskleur; Ian Buruma constateerde rond 
1991 dat Japanners volop denken in raciale termen over internationale en historische 
kwesties. De arabist Marcel Kurpershoek kwam er tijdens zijn veldwerk onder nomaden in 
Saoedi-Arabië achter dat hij als schoonzoon goed zou scoren met zijn erfelijk bepaalde 
inbreng. 

 In (trans)nationale wetgeving en internationale verdragen wordt veelal het bestaan van 
verschillende menselijke rassen bij voorbaat uitgesloten en verworpen. Toch wordt het woord 
'ras' vaak wel genoemd bij de gronden waarop discriminatie onwenselijk of verboden is, zonder 
dat daarmee rassentheorieën worden onderschreven. Dit wordt gedaan om te verzekeren dat 
personen die in het algemeen (en foutief) worden toegeschreven aan een ‘ander ras’, niet 
buiten de beschermingen van zulke verdragen en wetten vallen.  

In juridische zin wordt het woord 'ras' uitgelegd op basis van het Internationaal Verdrag inzake 
de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie uit 1966, als een term die in ieder 
geval het vermeende ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming van een 
bepaalde groep omvat. In het Nederlands strafrecht zijn daarom sommige uitingsdelicten, 
waaronder groepsbelediiging en aanzetten tot haat en discriminatie, van toepassing op 
groepen met een bepaalde afkomst of etniciteit.  

De Italiaanse wetenschapper Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922) kwam na uitgebreid genetisch 
onderzoek aan het menselijk haploïde DNA tot de conclusie dat er genetische verschillen 
bestaan tussen de veronderstelde rassen. Elk volk heeft met de zogenaamde 
haplogroepen eigen genetische kenmerken. Hij concludeert onder meer dat de Nederlanders 
genetisch het meest verwant zijn met de Denen, gevolgd door de Engelsen. De naaste 
verwanten van de Belgen zijn de Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers. Met het onderzoek kon 
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Cavalli-Sforza een stamboom opstellen met de meest waarschijnlijke verwantschap tussen 
volkeren en de migraties van de moderne mens in de laatste  honderdvijftigduizend jaar. Zijn 
beeld van de migraties komt overeen met dat van de paleontologie. 

In het boek The History and Geography of Human Genes (1994) onderscheidt Cavalli-Sforza 
acht hoofdrassen: Zwart-Afrika, Kaukasisch, Noordoost-Azië, Arctica (Noordpoolgebied), 
Amerika, Zuidoost-Azië, Stille Oceaan en Australië. De zeven niet-zwarte rassen hebben een 
relatief grote verwantschap en het ras in Zwart-Afrika staat genetisch het verst weg van de 
andere zeven rassen. Na de uitgave van het boek brak er een storm van verontwaardiging los. 
Inmiddels is de genografie een jonge tak van wetenschap die onderzoek doet naar de 
afstammingsgeschiedenis van de mens. 

Het kan in een aantal contexten wel degelijk zinvol zijn om aan te geven wat de 
etnische achtergrond van een persoon is: 

• Medicijnen werken soms anders bij mensen van verschillende herkomst. 

• Vele ziekten hebben een verschillende kans om voor te komen bij mensen van 
verschillende herkomst. (De resistentieontwikkeling bij mensen is een evolutionair proces 
waarbij aanraking met een ziekte, en dus de geografische locaties van de voorouders een 
grote rol spelen. Een goed voorbeeld in de geschiedenis is bijvoorbeeld de teloorgang van 
het Incarijk veelal door toedoen van epidemieën van ziekten die door Europeanen naar 
Zuid-Amerika werden gebracht.) 

• Sommige erfelijke eigenschappen komen in de ene groep (NB: een groep kan een zeer 
variabele grootte hebben, van een geïsoleerde gemeenschap in Noord-Zweden tot heel het 
Incarijk) vaker voor dan in een andere. 

• De culturele identiteit wordt vaak ook door een persoon zelf ontleend aan de etnische 
achtergrond. 

• De vraag naar cosmetische producten hangt sterk af van huidskleur en haartype.  

 

 

Illustratie uit 1796 van William Blake. Drie continenten (van links naar rechts: Afrika, 
Europa, Amerika) worden telkens voorgesteld door een lid van een menselijk ras.  
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Antisemitisme  
 

Antisemitisme of Jodenhaat is de discriminatie en racisme behandeling van Joden op basis 
van hun etniciteit of religie. Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met 
vijandigheid en haat, variërend van discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde 
moordpartijen, zoals tijdens progroms en de Holocaust. 

Hoewel het woord 'antisemitisme' letterlijk staat voor haat jegens alle semieten (sprekers 
van Semitische talen, onder wie ook Arabieren), wordt het uitsluitend gebruikt in de betekenis 
van Jodenhaat. Naast 'antisemitisme' wordt soms ook de term anti-judaïsme gebruikt, dat 
duidt op anti-joodse gevoelens op religieuze grondslag. 

 

Eerste definities 

De term 'antisemitisme' is voor het eerst gedocumenteerd bij de joodse oriëntalist Moritz 
Steinschneider. Hij gebruikte het woord in een kort stuk waarin hij zijn steun uitsprak voor 
een artikel van Heymann Steinthal, die zich kritisch had uitgelaten over een werk van de 
Franse linquist Ernest Renan. Renan had Semieten beschreven als volkeren met een neiging 
tot monotheisme, voortvloeiend uit gewelddadige en zelfzuchtige instincten. Steinthal en 
Steinschneider bestreden deze Renaniaanse conceptie van volksinstincten omdat ze 
onmiddellijk het gevaar ervan onderkenden: het essentialisme ervan zou toelaten om 
Semieten weg te zetten als radicaal en onverbeterbaar anders.  

Tussen 1870 en 1880 ging Wilhelm Marr de term gebruiken voor een openlijk anti-Joodse 
campagne, onder andere in zijn Antisemitische Hefte uit 1879. Het overnemen van de 
wetenschappelijk klinkende term ‘Semiet’ moest zijn onderneming objectiever doen lijken, 
maar hij liet er niet de minste twijfel over bestaan dat zijn eigenlijke doelwit de Joden waren. 
In die tijd waren de Joden het enige Semitische volk dat prominent in Europa leefde. Van bij 
het begin werd ‘antisemitisme’ dus vereenzelvigd met ‘anti-Joods’. 

Het verschijnsel zelf is echter veel ouder dan de negentiende eeuw. 

 

Nieuw antisemitisme 

Sinds de jaren zestig spreken verdedigers van Israël, joodse- en christelijke zionisten, over het 
zogenoemde ‘nieuw antisemitisme’. Kritiek op Israël wordt hierbij gelijkgesteld aan 
antisemitisme. Discussie over het begrip nieuw antisemitisme ontstaat, omdat er onenigheid 
is of dit al dan niet een vorm van antizionisme is.  

In 2005 publiceerde het  Europees Bureau voor de grondrechten een werkdefinitie van 
antisemitisme die de basis vormde voor de in 2016 door de International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) aangenomen 'Werkdefinitie Antisemitisme. Vertaald luidt deze 
werkdefinitie als volgt:  

Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden dat tot uiting kan komen als haat jegens Joden. 
Mondelinge en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joden of niet-Joodse 
personen en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse gemeenschap en tegen Joodse 
religieuze voorzieningen. 

Deze niet-bindende werkdefinitie is aangenomen door de 31 landen die lid zijn van de IHRA, 
waaronder Nederland en België. Aansluitend bij de tekst worden elf ‘hedendaagse voorbeelden 
van antisemitisme’ beschreven, waarvan ruim de helft betrekking heeft op de staat Israël. 

Over deze definitie en voorbeelden bestaat controverse. Met name is controversieel dat kritiek 
op de staat Israël - die overeenkomt met die op enig ander land - als antisemitisch kan worden 
worden aangeduid. De Britse Labour Party onderschreef op 4 september 2018 deze IHRA-
definitie, ‘met de toevoeging dat het mogelijk moet blijven de Israëlische staat op ‘een niet-
racistische manier’ te hekelen’.  
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Antisemitisme kan voortkomen uit verschillende ideologieën, zoals fundamentalistisch 
christendom, islam, nationalisme, racisme, nationaalsocialisme en fascisme, waarbij Joden 
of het jodendom als religie als tegenstander, vijand of verwerpelijke religie gezien worden 
(bijvoorbeeld als vijand van Christus of Allah, vreemdeling, kapitalist, communist enzovoorts). 

Antisemitisme is niet in alle gevallen een bewust gekozen politiek of religieus standpunt, maar 
kan ook voortkomen uit vooroordelen of denkfouten (denkfout fallacia consequentis). 
Zo ’concludeerde’ de  negentiende eeuwse Duitse componist Richard Wagner, die een fervent 
antisemiet was, dat wanneer hij iemand niet mocht, diegene dan ’dus’ een Jood moest zijn of 
toch anders mínstens diens móeder een Jodin was  Dit neemt niet weg dat Wagner 
uitvoeringen van eerste producties van nieuwe operacomposities uitgerekend aan Joodse 
dirigenten toevertrouwde: een van de vele paradoxen in de levensgeschiedenis van de 
componist. 

Volgens sommigen hangen antisemieten ook nogal eens allerlei complottheorieën aan, waarin 
dan aan Joden een veelal verborgen bepalende rol in ’het wereldgebeuren’ wordt toegedicht, 
of een streven naar wereldoverheersing. Vaak wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen 
bijvoorbeeld Joden (als volk) en joden (als aanhangers van een religie) en bijvoorbeeld ook 
tussen Joden, het zionisme en de regering van Israël. Volgens Michel Houellebecq is het 
antisemitisme niets anders dan een complottheorie. 

Een aantal gebeurtenissen in de wereld wordt – op basis van vermeende indirecte bewijzen – 
op negatieve wijze aan Joden of aan de staat Israël toegeschreven (de Jood of het Jodendom 
als zondebok), van de Russische revolutie tot de aanslag op de Twin Towers in New York op 
11 september 2001 

 

Jodenverbranding in Brabant tijdens de Zwarte Dood  

 

In de vijftiende eeuw worden Joden verbrand als ketters.  

Sentimenten van haat en afkeer jegens Joden, als vreemde minderheid, treden sinds 
de Oudheid in telkens andere vormen weer op. Keizer Tiberius verbande de Joden uit de stad 
Rome. 

Vanaf het jaar 1096, aan het begin van de Eerste Kruistocht, de zogenaamde Duitse 
Kruistocht, toen in Duitsland in verschillende steden Joodse gemeenschappen werden 
uitgemoord door de boerenbevolking, is het een herhaaldelijk terugkerend verschijnsel in de 
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geschiedenis. Eeuwenlang droegen de reacties op Joden een overwegend religieus karakter. 
Later viel de meeste nadruk op de economische trekken – een voorbeeld van economische 
antisemitische maatregelen is het feit dat Joden in Nederland geen lid mochten zijn van de 
gilden, waardoor zij niet werden toegelaten in veel beroepen behorende tot de middenstand. 
Veel Joden zochten hun toevlucht tot beroepen die hun niet geweigerd werden, zoals 
ambulante handel, diamantslijperijen, financiële dienstverlening en handel/verhuur van 
vastgoed. Vooral de financiële dienstverlening (het uitlenen van geld) en de verhuur van 
woningen leidde tot het vooroordeel dat Joden gierig en op geld belust zouden zijn. Joden 
worden afgeschilderd als perverse mensen die zich te goed zouden voelen voor handenarbeid 
en het economisch beter zouden hebben. In het Europese rechtssysteem golden Joden als 
vreemdelingen. Zij werden achtergesteld en zwaarder gestraft dan christenen. Opmerkelijk 
was het gebruik om Joden ‘met honden te hangen‘. Men hing een ter dood veroordeelde Jood 
omgekeerd aan de galg met naast hem twee honden. Wanneer het slachtoffer zich alsnog tot 
het christendom bekeerde werd hij van de galg losgemaakt en, na een snelle doop en andere 
religieuze formaliteiten, onthoofd. 

 

 Later uitte Jodenhaat zich vooral als een sociaal verschijnsel en tegen het einde van de 
negentiende eeuw ontstond er zelfs een zogenaamd biologische motivering. Wanneer reacties 
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op Joden een overwegend religieus karakter hebben, wordt er gesproken van anti-judaïsme. 
Dit anti-judaïsme wordt door sommigen als niet-antisemitisch gezien, maar anderen zien het 
als dekmantel voor antisemitisme. Slechts op het ogenblik dat vanuit het sociaal darwinisme 
Jodendom als een ras en niet langer als religie werd beschouwd, werd anti-
judaïsme antisemitisme. Het begrip antisemitisme werd door Marr voorgesteld in de context 
van een meer wetenschappelijke benaming voor het oudere Duitse 
woord Judenhass (Jodenhaat). Men moet deze ‘herbenoeming’ niet interpreteren als een 
poging om het concept van Jodenhaat te elimineren of 'verbergen'. Anderzijds is juist het 
gebruik van deze nieuwere term nogal eens bekritiseerd - maar dat is pas veel recenter. 

Europees antisemitisme 

Ofschoon de grote Romeinse wijsgeer en staatsman Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65 
n.Chr.) de joden neerzette als een ‘vervloekt ras’ hebben de Romeinen het antisemitisme niet 
uitgevonden. Er zijn verslagen van de verdrijving van ongewenste joden uit het oude Egypte. 
Ook zijn er verslagen van vijandige bejegening van joden door Grieken (onder wie Diodorius 
Siculus (ca. 90 - 30 v.Chr.). Ofschoon de Katholieke Kerk steeds een constante barrière 
vormde tegen antisemitisch geweld rechtvaardigden aanvallers op joden dit soms met 
religieuze argumenten, zoals oude theologische meningsverschillen tussen rabbijnen en de 
kerkvaders. Volgens de laatsten waren de overgebleven joden die geen christenen waren 
geworden ‘blind’, omdat ze Jezus niet als de christus (messias) wilden erkennen. Daarnaast 
kwam de notie van ‘godsmoordenaars’ op: de joden hadden Jezus gekruisigd en dus 
god vermoord (uitgaande dat Jezus God is volgens de drie-eenheid). In zeer conservatieve 
christelijke kringen heerst deze opvatting vandaag de dag nog steeds. 

In Europa zijn Joden onder andere slachtoffer van haat geworden door hun vermeende 
hebzucht. Na het jaar 1000 werden de economische mogelijkheden in West-Europa zeer 
gunstig, zodat talloze Joden uit het Nabije Oosten zich er gingen vestigen. Christenen mochten 
door het woelerverbod geen rente vragen voor geld dat zij uitleenden. Joden mochten dat 
onder andere wél, op grond van Deuteronomiën 23:20-21. Daarom konden Joden 
bankier worden die ondernemers een beginkapitaal konden leveren. De rijke Joodse bankiers 
waren echter uitzonderingen, verreweg de meeste Europese Joden waren armlastig, vooral de 
Joden uit Oost-Europa.  

Voorafgaand aan de Eerste Kruistocht werden in 1096 duizenden Joden in Rijnlandse steden 
vermoord, omdat kruisvaarders (Duitsers en Fransen (Oost- en West-Franken), Lagelanders 
en Engelsen) meenden reeds daar de strijd tegen de 'ongelovigen' te moeten beginnen alvorens 
de ‘Saracenen‘ in het Heilige Land te beoorlogen. Deze zogeheten Duitse kruistocht van 
1096 ging de geschiedenis in als de eerste grote jodenvervolging. 

 

Spanje en Portugal 

In 1492 viel het koninkrijk Granada. Hierna werd op 31 maart 1492 door het koningspaar 
FerdinandII van Aragon en Isabella van Castillië het Edict van Verbanning afgekondigd dat de 
gedwongen emigratie of bekering van alle Joden in Spanje behelsde. Ongeveer 40.000 van de 
80.000 in Spanje levende Joden emigreerden. Zij vertrokken voornamelijk naar Portugal, 
Marokko en Italië.. Veel Joden die bleven bekeerden zich tot het christendom en lieten zich 
dopen. Deze Joden werden conversos (bekeerlingen) genoemd, maar werden door de Spaanse 
Inquisitie in de gaten gehouden. Verdenkingen dat zij de Joodse religie bleven praktiseren 
kwamen vaak voor, met name in de periode van 1478 tot 1530. In Portugal werd de inquisitie 
in  1536 ingevoerd. Ook hier werden de bekeerde Joden vervolgd. Aan het begin van 
de zestiende eeuw vertrokken vele Spaanse en Portugese Joden naar Amsterdam. In  1700 
telde de stad Amsterdam tiendui9zend Joodse inwoners, waarvan een groot deel van Spaanse 
of Portugese afkomst was. 

 

Duitsland en Oostenrijk 

Vanaf de zestiende eeuw kreeg het Lutheranisme in Duitsland grote aanhang. Maarten 
Luther stond in het begin niet negatief tegenover de Joden. In 1523 benadrukte hij in Daß 
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Jesus ein Geborner Jude Sei dat Jezus van Joodse afkomst was; hij wees hierin geweld tegen 
Joden af. In 1543 schreef hij echter het pamflet Von den Jüden und iren Lügen waarin hij 
zeven maatregelen tegen de Joden voorstelde, variërend van het in brand steken van 
synagogen, scholen en huizen van Joden tot het opleggen van dwangarbeid. In tegenstelling 
tot de nazi's ging het Luther niet om het Joodse volk als wel om het Joodse geloof. Doel van 
Luther was hun bekering tot het christendom.  

 

Nationaalsocialistisch antisemitisme 

 

 

Duitse spotprenten voor de Tweede Wereldoorlog 

 

Antisemieten die zich minder aangetrokken voelden tot de mystiek, zoals Georg Ritter von 
Schönerer, de Oostenrijkse antikatholieke, jodenhatende en anti-Habsburgse nationalist, en 
de antisemitische burgemeester van Wenen, Karl Lueger, verwierpen de mystieke en 
sektarische bijeenkomsten en gingen meer voor de 'massabewegingen'. Na het Duitse verlies 
in de Eerste Wereldoorlog ontstonden veel antisemitische clubs. De bekendste waren de 
Beierse Thule-Gesellschaft, de Deutsche Arbeiterpartei en de Deutsche Sozialistische Partei 
Adolf Hitler sloot zich in september 1919 aan bij de Deutsche Arbeiterpartei en verwierp het 
sektarische karakter dat de club tot dan toe kenmerkte en maakte er onder de naam 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) een massabeweging van. Hitlers 
antisemitisme en nationalisme week niet af van dat van Lanz of Schönerer, maar de manier 
waarop Hitler zijn boodschap 'aan de man bracht', namelijk via goed georganiseerde en 
voorbereide toespraken, maakte hem populair. Hitler begreep de mogelijkheden van de 
moderne massamedia zoals kranten, radio en film. Door een goed geoliede 
propagandamachine bewerkte hij de Duitse bevolking en werd populair. Van een minuscuul 
sektarisch clubje groeide de NSDAP snel uit tot een massapartij met afdelingen in 
Duitsland en Oostenrijk. Na de mislukte 'Bierkellerputsch' (ook Hitlerputsch) in 1923, werd 
Hitler tot een zeer korte gevangenisstraf veroordeeld (ter vergelijking: de hoofdmannen van 
de Beierse Revolutie van 1919 werden tot lange celstraffen veroordeeld of vermoord), die hij 
slechts gedeeltelijk uitzat. Hij gebruikte zijn gedwongen 'retraite' om zijn ideeën te formuleren 
in Mein Kampf, de latere 'bijbel' van het nationaalsocialisme. De NSDAP werd weliswaar 
verboden, maar dook spoedig weer op onder een nieuwe naam. Vanaf het einde van de jaren 
twintig (de NSDAP was toen weer de officiële naam) wonnen de nazi's steeds meer zetels in de 
Rijksdag en in 1933 werd Hitler door rijkspresident Paul von 
Hindenburg tot rijkskanselier benoemd.  
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1933, Duitsland, Duitsers, verdedig u, koop niet bij Joden 

 

Het nationaalsocialisme in Duitsland paste na de machtsovername van Adolf Hitler in 
1933 het antisemitisme in zijn uiterste vorm toe. De Duitse Joden werden door de 
Neurenberger wetten (1935) tot rechteloze burgers. Joodse ondernemingen werden onteigend. 
De nazi's keerden zich ook tegen de plannen van zionisten om een joodse staat in Palestina 
op te richten. 

De discriminatie van Joden breidde zich tijdens de Duitse bezetting van een groot aantal 
Europese landen en een deel van de Sovjet-Unie ook tot die gebieden uit. Tussen 1942 en 
1945 leidde zij tot de moord op ongeveer zes miljoen Europese Joden in onder 
andere concentratiekampen. Deze genocide wordt vaak holocaust of shoa genoemd. 

 

Frankrijk 

De Dreyfusaffaire, het gesprek van de dag in het laat-negentiende eeuwse Frankrijk, is een 
bekend voorbeeld van het Frans antisemitisme. Kapitein Alfred Dreyfus, een Joods-Frans 
legerofficier, werd er ten onrechte van beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan het 
Duitse opperbevel. Dreyfus' veroordeling kwam niet zozeer doordat het (vervalste) bewijs tegen 
hem sprak, maar mede doordat hij Joods was. Bijkomend was het feit, dat hij uit 
de Elzas kwam en dat hij tot de Alemannisch (Duits) sprekende minderheid behoorde. Lange 
tijd zat Dreyfus vast in het strafkamp Duivelseiland voor de kust van Frans-Guyana (Zuid 
Amerika). Later bleek een Hongaars-Franse officier, Estherhazy, achter de spionage te zitten 
en werd Dreyfus vrijgesproken. Hij kreeg eerherstel en werd bevorderd tot kolonel. 

 

Nederland 

In Nederland werden na de Eerste Wereldoorlog een aantal kleine autoritaire politieke partijen 
opgericht, maar zij waren eerder fascistisch dan nationaalsocialistisch of antisemitisch. 
Initiatieven om extreem-rechtse en antisemitische partijen op te richten werden zeker na de 
crisis van 1929 genomen, maar deze partijtjes bleken eendagsvliegen die geen politieke macht 
verwierven. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was het antisemitisme in Nederland geconcentreerd 
in de NSB van Anton Mussert. Deze politieke partij groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog 
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van tweeëndertigduizend leden in 1940 naar ruim honderdduizend leden in 1943. De 
Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij (NSNAP) die in 1931 werd opgericht, 
was nog veel antisemitischer dan de NSB.Ernst Herman ridder van Rappard, de leider van de 
NSNAP, richtte zich geheel op de NSDAP van Hitler en ook op diens antisemitisme. Bijzonder 
antisemitisch was ook het Zwart Front van Arnold Meijer. Meijer richtte zich echter meer 
op Mussolini dan op  Hitler. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog komen in Nederland antisemitische incidenten voor. Meestal 
betreft dit de verspreiding van geschriften met antisemitische passages, of leuzen die worden 
geroepen tijdens demonstraties gericht tegen de staat Israël. Zo worden de geschriften van 
Lucas en Jenny Goeree door betrokkenen als beledigend en antisemitisch ervaren. 
Neonazistische groeperingen onderhouden websites met antisemitische teksten en er worden 
Joodse graven beklad en beschadigd. Ook komen incidenten voor waarbij 
groepen moslimjongeren rellen veroorzaken door het uiten van antisemitische 
en/of  antizionistische leuzen. Weduwe Rost van Tonningen, bijgenaamd 'de Zwarte Weduwe', 
heeft met haar organisatie 'De Levensboom' bijgedragen aan het in stand houden van het 
Duits-nationalistische, maar ook antisemitische gedachtegoed. Een organisatie die dergelijke 
ontwikkelingen in Nederland nauw volgt is het  CDI, het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël. Ook de Anne Frank Stichting houdt zich ermee bezig. 

In de nacht van 2 op 3 februari 2009 werd het Sinaï Centrum, een joodse instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg, in Amstelveen beschoten. Volgens directeur Ronny Naftaniël van 
het CIDI markeerde dit een ‘volgende fase van de Jodenhaat in Nederland’. 

Sinds het Conflict in de Gazastrook van 2008-2009 is in Nederland het aantal antisemitische 
incidenten zoals schelden, bedreigen en geweld toegenomen. In januari 2009 zouden er 
volgens voorlopige cijfers van het CIDI al evenveel antisemitische incidenten zijn geweest als 
in heel 2007 en deze zouden ook veel ernstiger van aard zijn. Naftaniël: ’Als antisemieten over 
een pistool beschikken gaat dat een stap verder dan het maken van een brandbom. Dat is ook 
erg, maar dat kan iedereen.’ Het aantal antisemitische incidenten steeg met een vergelijkbare 
snelheid als tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog in 2006 tussen Israël en Hezbollah in 
Libanon, toen het aantal gerapporteerde uitingen van Jodenhaat met vierenzestig procent zou 
zijn toegenomen.  

Naar aanleiding van een uitzending van het NTR-programma Onbevoegd Gezag in maart 
2013, waarin Turkse jongeren schokkende antisemitische uitlatingen doen, moest een Turkse 
buurtvrijwilliger onderduiken nadat hij op televisie het antisemitisme onder Turkse jongeren 
aan de orde stelde. Naar aanleiding van deze kwestie drong het Simon Wiesenthalcentrum aan 
op maatregelen bij de Nederlandse overheid.  

In maart 2018, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, tekenden lijsttrekkers en 
vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke partijen in Amsterdam die op basis van de 
prognoses kans maakten op het raadslidmaatschap het Joods akkoord. Zij spraken zich hierin 
uit tegen antisemitisme en tegen jegens joden gericht geweld.  

 

Rusland 

In het Russische Keizerrijk was de Jodenhaat bijzonder groot. Het motto van het Keizerrijk 
was ‘Autocratie, Orthodoxie en Volkskarakter’ en dat betekende de onderdrukking van 
etnische en religieuze minderheden. Aan het einde van de negentiende eeuw waren er 
ongeveer veertienhonderd discriminerende wettelijke bepalingen die de rechten van de vijf 
miljoen Russische Joden belemmerden. Joden waren wettelijk verplicht om in vijftien 
provincies in het hedendaagse Oekraïne, Wit-Rusland, Litouwen en Polen te wonen en dit 
geoorloofde woongebied heette de ‘Paal’. Voor sommige Joden werd een uitzondering gemaakt. 
Er waren ook Joden in  Siberië, maar die waren daar als straf naartoe verbannen. Het was 
verboden voor Joden om land te bezitten; werken als ambtenaar en officier te worden in het 
leger.[43] Nog een voorbeeld van het antisemitisme in het Tsarenrijk was de Bejlis-affaire. Bij 
tegenvallers - zoals de Russisch-Japanse Oorlog en de Revolutie van 1905 - richtte de 
bevolking zich tegen de Joden. 

De wettelijke discriminatie van Joden werd afgeschaft door de Voorlopige Regering na de 
Februarirevolutie van 1917. 
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1919, karikatuur uit Rusland, de Joodse Trotski richt Rusland te grond 

 

De bolsjewieken leken aanvankelijk het beter met de Joden voor te hebben, en relatief veel 
Joden sloten zich aan bij de communistische partij. De bekendste van hen was Leon Trotski. 
Trotski was van joodse afkomst, maar niet religieus en hij meende dat de joodse religie vanzelf 
zou verdwijnen, eens het socialisme (communisme) volledig gerealiseerd was. Na de 
Oktoberrevolutie van 1917 werd de Joodse religie onderdrukt door de bolsjewistische 
communisten. Tussen 1921 en 1925 werden ongeveer 800 synagogen gesloten door de 
communisten. In april 1921 werden de eerste synagogen gesloten en dat gebeurde in Vitebsk. 
De plaatselijke Joden protesteerden tegen de sluiting door de gebouwen te bezetten om daar 
gebedsdiensten te houden. Hierop werden de synagogen aangevallen door de communisten, 
waarbij tientallen Joodse gelovigen vermoord werden. De communisten riepen: ‘Dood 
Smouzen!’. Tijdens het Joodse nieuwjaar in 1921 werd er een showproces georganiseerd door 
de communisten tegen het Jodendom, waarbij de Joodse religie werd veroordeeld.  

Volgens een Russisch onderzoek uit 1920 dat pas na de val van de Sovjet-Unie werd 
geopenbaard waren er meer dan honderdvijftigduizend gerapporteerde sterfgevallen onder 
Joden tijdens de Russische Revolutie en Russische Burgeroorlog. Voornamelijk 
de monarchistische Witten hielden grootschalige dodelijke Jodenvervolgingen. 

Jozef Stalin  stelde zich aan het eind van zijn leven openlijk antisemitisch op. Een aantal 
onschuldige etnisch Joodse artsen werd bijvoorbeeld slachtoffer van zijn waanidee dat zij een 
aanslag zouden beramen (Dokterscomplot). Dat er in de naziconcentratiekampen vooral veel 
joden vermoord zijn, werd in de Sovjet-geschiedschrijving nauwelijks vermeld. Ook in de latere 
Sovjet-Unie was het voor Joden moeilijk carrière te maken, hoewel officieel discriminatie 
verboden was. Na de val van het communisme bloeide het antisemitisme weer op. Niet alleen 
onder de gewone bevolking, maar ook onder politici en academici 

 

Arabisch en islamitisch antisemitisme 

In de Arabische en islamitische wereld hadden joden en christenen van oudsher een 
achtergestelde positie ten opzichte van moslims. Sinds de achtste eeuw werd het dhimmi-
systeem gebruikt dat de positie van joden en christenen regelde. Het woord 'dhimmi' stamt 
van het Arabische ahl adh-dhimma. Dhimmi's werd bescherming van het leven verleend 
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(onder meer wanneer vijandige legers een gebied binnentrokken), het recht om in aangewezen 
locaties te wonen, hun eigen godsdienst uit te oefenen, te werken en handel te drijven. 
Dhimmi's waren verschoond van militaire dienst en hoefden zich niet te houden aan 
islamitisch-religieuze verplichtingen. Zij moesten dan wel een extra belasting (jizyah) betalen 
en landbelastingen die de (moslim)autoriteiten hieven. Tevens werden zij onderworpen aan 
allerlei andere beperkingen in vergelijking tot moslims en de islam. Als laatste staat schafte 
het Ottomaanse Rijk het dhimmi-systeem in 1908 in zijn geheel af, nadat reeds in 1856 met 
het Hatt-i Humayun een volledige gelijkberechtiging van niet-moslims in het vooruitzicht was 
gesteld.  

In de islamitische wereld vermengde traditionele Jodenhaat zich in de twintigste eeuw met 
het modern Europese antisemitisme. Terwijl men anti-joodse motieven en 
bloedsprookjes rechtstreeks uit Europa importeerde, kweekten islamitische leiders ook lokaal 
een afkeer jegens de zionisten en hun pogingen om zich tijdens het Britse-mandaat voor 
Palestina in eigen land zelfstandig te maken. Deze leiders riepen reeds in de jaren 
twintig rechtstreeks op om de joden te doden. De grootmoefti Amin al Hoseseini zocht in zijn 
verzet tegen het Britse bestuur en de Joodse immigratie in Palestina steun bij  nazi-Duitsland. 
Hij verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn en verzorgde daarvandaan 
antisemitische radio-uitzendingen. 

Pogroms kwamen ook in de islamitische wereld voor. Bij het progrom van Safed werden 
ongeveer 500 joden om het leven gebracht. De stad Safed in Palestina was al eerder het toneel 
geweest van pogroms. Andere plaatsen waar pogroms voorkwamen waren Hebron in 
1929, Shiraz in Iran, Fez in Marokko en de progroms in Irak in 1941. 

Ook ver na de Tweede Wereldoorlog kende de islamitische wereld uitingen van antisemitisme: 
op 24 april 1961 tijdens het proces tegen Adolf Eichmann publiceerde de Jordaanse 
krant Jerusalem Times - de stad was toen nog deels in Jordaanse handen - een open brief aan 
Eichmann waarin men stelde dat hij de mensheid een ‘zegen’ had bewezen en dat zijn werk te 
zijner tijd zou worden afgemaakt. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft bij 
herhaling de Holocaust ontkend.  

 

Neo-nazi 

Na de definitieve ondergang van nazi-Duitsland, de uitvoerige berichtgeving over de Holocaust 
in de media, alsmede de oprichting van een Joodse staat, hadden de Joden gehoopt dat de 
discriminatie jegens hen teruggedrongen zou zijn. Toch is dat niet het geval. Met name het 
Midden-Oosten, waar het antisemitisme als zodanig niet als misdaad wordt erkend en zelfs 
openlijk door fundamentalistische haatpredikers wordt gepredikt maar ook Europa, toont 
sinds de Tweede Wereldoorlog een toename van antisemitische incidenten. 

In Nederland concludeerden de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting, in 
hun Monitor Racisme en Extremisme, dat het antisemitisme in Nederland in 2002 was 
toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het onderzoek was gebaseerd op gegevens 
van de politie en het Openbaar Ministerie. De toestand in het Midden Oosten werd als een 
van de oorzaken aangedragen. Een ander resultaat van het onderzoek was dat antisemitisch 
geweld naar verhouding vaker voorkomt onder allochtonen dan onder autochtonen. De 
onderzoekers plaatsten echter zelf kanttekeningen bij deze conclusie in verband met de 
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geringe omvang van hun onderzoek. Het JOP (Jeugdonderzoeksplatform, een initiatief van de 
Vlaamse overheid) hield in 2013 onder leiding van Mark Elchardus, hoogleraar sociologie aan 
de Vrije Universiteit Brussel, een enquête naar antisemitisch gedachtegoed onder 
moslimjongeren. Het antisemitisme onder moslimjongeren, die zich veelal identificeren met 
de Palestijnen, blijkt fundamenteel en diepgeworteld volgens het onderzoek; het percentage 
Jodenhaat onder autochtone jongeren uit kansarme gezinnen blijkt laag, hetgeen korte 
metten maakt met het argument dat er een samenhang zou zijn tussen Jodenhaat en 
maatschappelijke achterstelling. Verder is er het verschijnsel van zeer kwetsende 
antisemitische leuzen in het voetbalstadion (Hamas, Hamas, Joden aan het gas). Als gevolg 
van sluipend antisemitisme onder moslimjongeren is het in sommige Amsterdamse buurten 
plotseling gevaarlijk om met een keppeltje op over straat te lopen, terwijl dat vroeger geen 
probleem was.  

Het CIDI stelt ieder jaar een overzicht van antisemitische incidenten in Nederland samen. Het 
gaat daarbij om incidenten die bij CIDI gemeld worden of via stedelijke meldpunten worden 
doorgegeven. Dit rapport wordt onder meer aangeboden aan ministeries en internationale 
monitor-instituten. 

Tegenwoordig komt volgens de Anti-Defamation League antisemitisme het meest voor in Oost-
Europa en in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De ADL beweert dat een kwart van de 
wereldbevolking gelooft in antisemitische stereotypen. Op basis van eigen definities en 
interpretaties leidden enquêtes in 2013 en 2014 tot de volgende uitkomsten:   

 

Regio Percentage van de bevolking 
met antisemitische opvattingen 

Noord- en Zuid-Amerika 19 

West-Europa 24 

Oost-Europa (inclusief Rusland) 34 

Midden-Oosten en Noord-Afrika 74 

Azië (buiten het Midden-Oosten) 22 

Afrika ten zuiden van de Sahara 23 

Oceanië 14 

 

Volgens het Comité de coordenation des organisations juives de Belgique (CCOJB) leidt 
antisemitisme ertoe dat veel Joden niet in het openbaar voor hun afkomst of joodse religie 
durven uit te komen.  
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De Nederlands-Joodse schrijver Abel Herzberg, die het naziconcentratiekamp Bergen-
Belsen overleefde, meende dat christenen Joden niet haten omdat ze Jezus hebben 
omgebracht - een vaak gehoorde verklaring voor het christelijke antisemitisme - maar omdat 
ze hem hebben voortgebracht. Door hem hebben ze de Tien Geboden aangenomen, Joodse 
leefregels die zo veeleisend zijn dat ze er wel weer onderuit zouden willen. De 'heiden' in hen 
verlangt zijn vrijheid terug en haat daarom de Jood die hem gebonden heeft. 'De heiden haat 
de Jood omdat de christen hem knevelt.' 

Daarmee krijgen de twee tegenpolen elk hun eigen rol. Het antisemitisme wordt een primitief 
verlangen terug te keren naar een amoreel bestaan, een onbeteugeld driftleven. Het Jodendom 
wordt het verlangen naar moraal, beschaving, zelfoverwinning. Het zijn twee tegenstrijdige 
verlangens die in elk mens leven, ongeacht geloof of wat dan ook, en die ten eeuwigen dage in 
gevecht zullen zijn. 'Der Jude sitzt immer in uns' zoals Hitler zei en omgekeerd zit in de Jood 
nog steeds een heiden. Jodendom is geen verdienste, maar een opdracht, aldus Herzberg. 

Jodendom en Jodenhaat zijn beide eeuwig, meent de schrijver, want ze zijn de buitenkant van 
onveranderlijke innerlijke drijfveren, en Joden kunnen daarom weinig anders doen dan leven 
met het lot dat de geschiedenis hun toebedeeld heeft. Amor fati, noemt Herzberg dat in zijn 
gelijknamige essays over Bergen-Belsen. Het is leven in een poging de bedreiging van het 
antisemitisme buiten maar ook in jezelf met opgeheven hoofd tegemoet te treden en, waar 
mogelijk, in toom te houden. Het is beschaving door zelfoverwinning. 

 

 

Op deze prent van James Gilray uit 1763 is een aantal antisemitische en anti-katholieke 
vooroordelen samengebracht. 

Antisemitisme is vaak gebaseerd op angst, voortvloeiend uit vooroordelen. De vooroordelen 
kunnen onder andere economisch, religieus, politiek of (biologisch-)racistisch gekleurd zijn. 

• Economische vooroordelen zijn vaak gebaseerd op het argument dat Joden financiële 
macht zouden bezitten. Zij zouden alle banken bezitten en zouden hun neus ophalen voor 
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handenarbeid. De oorzaak van het relatief hoge aantal Joden in de financiële markt lag er 
echter in dat de Joden in grote delen van Europa van de meeste beroepen werden 
uitgesloten. Tegenover een klein percentage succesvolle Joden stonden grote aantallen 
Joden die generatie op generatie in bittere armoede leefden.[61] Dergelijke vooroordelen 
worden overigens ook vaak gebruikt tegen Chinezen (de 'joden' van Zuidoost-Azië) door 
Indonesiërs, Vietnamezen en Thais.  

• Christelijke religieuze vooroordelen zijn onder andere gebaseerd op de vermeende 
vijandige houding van Joden tegenover Jezus Christus en de eerste christenen. Dit 
speelde in de Middeleeuwen sterk, maar komt nu minder voor. In de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw kwam de familie Goeree nog met deze mening in het nieuws.  

• Politieke vooroordelen zijn in het verleden onder andere gebaseerd op de stelling dat Joden 
eropuit zouden zijn de hele wereld te overheersen, onder andere gebaseerd op de 
Protocollen van de wijzen van Sion, ook al is het uiteindelijk een vervalsing gebleken.  

• Biologisch-racistische vooroordelen komen voort uit het denkbeeld dat de Joden 
minderwaardige mensen zouden zijn, en zijn gebaseerd op foutieve interpretaties van de 
genetica (Mendel), en pseudowetenschap. Dit kwam met name in Duitsland en Oostenrijk 
in de 19e en begin twintigste eeuw voor. Men betoogde dat men Joden moest beletten zich 
voort te planten omdat ze het ras zouden 'degenereren'. Dit soort theorieën leidden 
uiteindelijk tot de excessen van het Derde Rijk. 

• Ook allerlei andere vooroordelen werden of worden Joden voor de voeten geworpen. In de 
Middeleeuwen beweerde men bijvoorbeeld dat Joden de pest veroorzaakten. Dit zou af te 
leiden zijn uit het feit dat zij niet besmet raakten. De werkelijke reden bleek echter hun 
grotere mate van hygiëne, waardoor ze minder in contact kwamen met besmette vlooien 
en zich vaker ontsmetten.  

 

Kannibalenliedjes  

Kannibalisme is het eten van individuen van dezelfde soort, bijvoorbeeld mensen die mensen 
eten of honden die honden eten. Kannibalisme bij mensen wordt ook 
wel antropofagie genoemd van het Griekse ανθρωπος mens en de stam φαγ- eet.  

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen sacraal kannibalisme, met een meer 
symbolisch of ritueel karakter, en profaan kannibalisme, waarbij mensenvlees puur als 
voedsel wordt gezien. Daarnaast onderscheidt men ook exo- en endokannibalisme waarbij 
endokannibalisme eten van groepsgenoten aanduidt en exokannibalisme eten van 
buitenstaanders. In de meeste menselijke samenlevingen geldt kannibalisme als een taboe, 
ook als het het vlees van reeds gestorvenen betreft (necrofagie). 

De term wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt, wanneer een onherstelbare machine 
(bijvoorbeeld een auto of spoorwagen) gesloopt wordt om aan reserveonderdelen voor 
soortgelijke machines te komen. De onherstelbare machine wordt dan plukauto, plukloc e.d. 
genoemd. 

Kannibalisme kwam reeds voor bij de prehistorische mens. De skeletresten van 
neanderthalers die begin twintigste eeuw werden gevonden te Krapina in Kroatié vertoonden 
sporen die hierop wezen: botten bleken opengebroken om aan het beenmerg te kunnen 
komen. Franse archeologen hebben sporen van kannibalisme gevonden op botten van een 
prehistorische begraafplaats nabij Herxheim. Ook elders gevonden resten van deze mens 
tonen aanwijzingen, zoals schedels waarvan de schedelbasis was opengebroken om de 
hersenen te verwijderen. 

Bij de moderne mens is het een ritueel dat in het verleden werd gepraktiseerd door 
verschillende stammen in Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië (onder andere Fiji en Nieuw 
Guinea), en dan met name in rituelen die verbonden zijn met het voeren van oorlog tussen de 
verschillende stammen. Er zijn ook individuele gevallen gemeld in andere landen, maar die 
zijn voornamelijk verbonden met geestelijk instabielen en criminelen. 
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De beschuldiging van kannibalisme is historisch gezien veel meer verspreid dan het 
verschijnsel zelf. Gedurende de jaren van de Britse koloniale uitbreiding was 
slavernij verboden, tenzij de mensen waar het om ging zo verdorven waren dat ze beter af 
waren als slaaf dan als vrij man. Kannibalisme werd gezien als een voorbeeld van 
verdorvenheid, en zo werden geruchten van kannibalisme wijd verspreid. Ook meer recente 
rapporten van kannibalisme worden in twijfel getrokken. Daarentegen is het kannibalisme 
van gestorvenen van de Fore Stam in Nieuw-Guinea waardoor de ziekte kuri zich verspreidde 
goed gedocumenteerd en wordt dan ook vrijwel niet betwijfeld door hedendaagse 
antropologen. Maar sommigen zeggen dat het postuum in stukken verdelen van lichamen een 
algemeen gebruik was tijdens begrafenisrituelen, maar dat dit geen kannibalisme was. 
Kannibalisme op Fiji wordt over het algemeen wel gezien als historisch feit. 

Kannibalisme in Zuid-Amerika is onder andere gedocumenteerd door de Duitse schrijver Hans 
Staden en de Franse schrijver-geograaf en priester André de Thevet, die in 1555 meereisde 
met Nicolas Durand de Villegagnon. Deze wilde een Franse kolonie stichten in het huidige 
Brazilië. De Portugezen hadden toen nog nauwelijks controle over het enorme land. 
Kannibalisme was er een voortvloeisel van stammentwisten. Krijgsgevangenen werden door 
de overwinnaars meegenomen en werden weken- of zelfs maandenlang vetgemest en zeer goed 
behandeld. Ze kregen zelfs een lokale vrouw toegewezen. Uiteindelijk werden ze tijdens grote 
feestelijkheden geslacht en opgegeten. Thevet beschrijft dat als volgt (vrij vertaald uit zijn 
boek Les singularités de la France Antarctique uit 1557):  

 

Hoe meer de gevangene de voorbereidingen voor zijn sterven gadeslaat, hoe meer tekenen van 
blijdschap hij vertoont. Hij wordt dus, goed vastgebonden en gekneveld met touwen van katoen, 
naar het centrale plein gebracht, vergezeld door 10.000 of 12.000 wilden uit het land, zijn 
vijanden, alwaar hij na verscheidene ceremonies wordt afgeslacht (doodgeslagen) als een 
varken. Is de gevangene eenmaal dood dan betoont de vrouw die hem was toegewezen enige 
rouw. Zodra het lichaam in stukken is nemen ze het bloed ervan en wassen daarmee hun 
zoontjes om, zoals zij zeggen, hen te harden en om hen erop te wijzen dat zij, als zij zijn 
opgegroeid, hetzelfde zullen doen met hun vijanden. Waarbij men moet bedenken dat met hen 
- op hun beurt - hetzelfde zal worden gedaan als zijzelf krijgsgevangen worden gemaakt. Het 
lichaam, aldus in stukken gesneden en klaargemaakt op hun manier, wordt onder allen 
verdeeld, ongeacht het aantal, ieder een stuk. Wat betreft de ingewanden, gewoonlijk eten de 
vrouwen die, en het hoofd wordt bewaard om op te hangen aan het eind van een lange stok op 
hun hutjes, als teken van triomf en overwinning. Zij ontlenen er speciaal plezier aan om dit met 
de hoofden van Portugezen te doen. De kannibalen, en zij van de oever van de rivier de Marignan 
zijn nog wreder tegen Spanjaarden, die zij laten sterven met een weergaloze gruwelijkheid, en 
daarna opeten. 

 

Medisch kannibalisme 

Kannibalisme met het oog op genezing van ziekten kwam in Europa in alle kringen voor. In 
zijn boek ‘Mummies, Cannibals and Vampires’ uit 2011 schrijft dr. Richard Sugg van de 
Universiteit van Durham dat de praktijk van het eten van menselijke resten en het drinken 
van bloed om medische redenen tot in de achttiende eeuw een wijdverbreid verschijnsel was, 
door armen zelfs ver tot in de negentiende eeuw. Onder de gebruikers waren mensen van 
koninklijken bloede en anderen uit de hoogste kringen. In de hoogtijdagen van het medisch 
kannibalisme deed men er niet moeilijk over lijken op te graven, aldus Sugg. Een van de 
belangrijkste exportproducten van Ierland naar Engeland waren schedels. Men gebruikte mos 
dat op schedels was gegroeid om neusbloedingen te stelpen. Bij onthoofdingen werd het bloed 
opgevangen of geveegd omdat men dacht dat er ziektes zoals epileptie mee kon worden 
genezen.  

 

Hongersnood 

Soms kan een hongersnood naar aanleiding van een ramp of oorlog aanleiding geven tot 
kannibalisme als uiterst redmiddel om zichzelf in leven te houden. Dit wordt bovendien 
versterkt wanneer het overheidsgezag (ten dele) wegvalt en aldus een 'ieder voor zich'-
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mentaliteit ontstaat. Kannibalisme is dan ook voorgekomen tijdens of na de aardbeving van 
Lissabon in 1755, de Mfecane, de Russische Burgeroorlog, de Holoodomor, de Tweede 
Wereldoorlog (Beleg van Leningrad).en de Cambodjaanse Burgeroorlog. Soms bleef het bij het 
opeten van reeds gestorven medemensen, maar het kwam ook wel voor dat levenden werden 
gedood en opgegeten. 

De Donner Party, een groep Amerikaanse pioniers, zou kannibalisme hebben bedreven toen 
ze in de winter van 1846-1847 door de sneeuw ingesloten raakten in de Sierra Nevada. 

Bij onderzoek van het National Museum of Natural History in Washington vond men in 
Jamestown sporen van kannibalisme uit de winter van 1609-1610.  

 

Andesvliegramp 

De Andesvliegramp was een vliegram in de Andes in 1972. Van de vijfenveertig inzittenden 
van het Fokker Fairchild Hiller FH-227-vliegtuig overleefden zestien de ramp, die bekend is 
geworden door de boeken en verfilmingen van de verhalen van de overlevenden. Ze moesten 
na de crash gedurende 72 dagen zien te overleven in de ijskoude omgeving en aten uiteindelijk 
het vlees van overleden medepassagiers om in leven te blijven. 

 

Afrikaanse albino's 

In verschillende gebieden in Afrika, zoals in Burundi en Tanzania, schrijven mensen magische 
krachten toe aan albino’s. Dit leidt ertoe dat men sommigen van hen daar vermoordt om hun 
lichaamsdelen te verkopen. Zo werd in Burundi een zesjarig meisje in november 2008 als 
vierde slachtoffer in korte tijd aan stukken gehakt. In Tanzania waren op dat moment dertig 
albino's vermoord in de loop van het jaar. Ledematen en genitaliën van albino's zouden voor 
duizenden dollars verhandeld worden aan ‘tovenaars’. Deze tovenaars verwerken de 
lichaamsdelen vervolgens in dranken die verondersteld werden de gebruiker magische 
krachten te verstrekken. 

 

Andere voorbeelden 

Kannibalisme wordt soms gepraktiseerd door seriemoordenaars. Voorbeelden zijn Jeffrey 
Dahmer, José Luis Calva Albert Fish en Fritz Haarmann. 

In het Duitse Kassel speelde in 2002 de zaak Arwin Meiwes. Een man bood zich via internet 
aan als object voor kannibalisme. Een tweede man ging hier op in. Voordat het 'slachtoffer' 
om het leven werd gebracht hebben de twee eerst gezamenlijk zijn geslachtsdeel opgegeten en 
dit op video vastgelegd. 

In het BNN-programma ‘Proefkonijnen’ van 21 december 2011 eten presentatoren Valerio 
Zeno en Dennis Storm een stuk vlees op van elkaar. Hiervoor verwijderde een plastisch 
chirurg een stuk bil van Dennis Storm en een stuk buik van Valerio Zeno. Deze stukken spier 
werden in de uitzending bereid door chef-kok Lex Kok en opgegeten. 

 

Een snufje zout wat peper en drie uitjes  

Coctail Trio 

 

Wij liepen laatst te wandelen in dat donker Afrika, 

Ineens gaf ik een gil en riep huilend om mijn ma 

Ik werd gepakt door de kille hand van een kannibaal 
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En deze vreemde snoeshaan zong luid lachend in zijn taal 

 

Refrein 

Een snufje zout, wat peper en drie uitjes 

Een blaadje sla en wat kaneel erbij 

Wij horen nog die kannibalen zingen 

Wat heerlijk kunnen koken wij. 

 

Een menseneter nam ons zonder moeite met zich mee 

Want kerels als wij waren, wij volgden hem gedwee 

Wij werden in een hut gebracht bij de hoofdman van de stam 

En die zat reeds te zingen op de maat van zijn tam tam. 

 

Het dorpje was in rep en roer 

De lunch werd klaargemaakt 

Een peuter wees die aan 

Zal mij benieuwen hoe die  smaakt 

 

Men bracht een grote ketel, ach men weet wel hoe dat gaat. 

Een kok met brede lippen zong met vork en mes de maat. 

De vreugde werd verstoord door de dorpstovenaar 

Men raakte in paniek en riep brullend door elkaar 

 

Maar ook die wijze man die wees naar ons met een bibberende hand 

En sprak, hier zingt dat trio uit dat koude kikkerland 

 

Geen snufje zout, geen peper en geen uitjes 

Geen blaadje sla en geen kaneel erbij 

Maar u hoort wel het trio zingen 

Hoe lekker fantaseren kunnen wij. 
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Kannibaal bij huis 

Je hoeft echt niet naar Afrika 
om eens een kannibaal te zien 
Ik ken er hier, heel dicht bij huis 
toch minstens wel een stuk of tien 
Je merkt het niet aan hun gezicht 
want ze verbergen het heel goed 
maar af en toe verraden ze 
hun sterke drang naar mensenbloed 

Al likkebaardend stappen zij 
in allerijl op bus en tram 
Ze loeren kwijlend naar je vlees 
en schatten hoeveel kilogram 
aan vet er aan je lichaam hangt 
Ze ruiken stiekem aan je vel 
maar net als ze een hap gaan doen 
dan duw jij rechtstaand op de bel 

Je stapt dan nietsvermoedend af 
en loopt al fluitend over straat 
Gehaast, want anders zwaait er wat 
Je bent alweer zoveel te laat 
Je ma zal niet tevreden zijn 
Het avondeten wordt al koud 
En welke smoes je ook verzint 
je wordt beslist weer afgesnauwd 

Je bent vlak bij je huis als plots 
een man je op de schouders tikt 
Je draait je om en ziet nog net 
hoe hij aan zijn lippen likt 
Hij smakt, hij kwijlt, hij watertandt 
en net als hij zijn mond ontsluit 
verschijnt je vader aan de deur 
en scheldt je ongenadig uit 

‘Alweer te laat! Nu is ‘t genoeg 
Jij kijkt een week niet naar tv’ 
Hij sleurt je bij die man vandaan 
Jij denkt: ik zit in de puree 
Geloof me, niets is minder waar 
Je bent ternauwernood ontsnapt 
aan een levensgroot gevaar 
Die man had bijna toegehapt 

Dus als je weer eens wordt gestraft 
en je vindt dat een schandaal 
bedenk dan dat je heel misschien 
gered bent van een kannibaal 

Tekst en muziek: Karin Jacobs en Jelle Cleymans  
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Demonisering  

Demoniseren is het doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon, met als doel de 
mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden. Het onderwerp wordt als het ware als 
een demon of iets demonisch voorgesteld. Demoniseren is een vorm van propaganda en de 
term demonisering heeft daardoor een negatieve klank. Het is nauw verwant met smaad en 
laster 

De term is oorspronkelijk afkomstig uit de religie. Monotheïstische godsdiensten als het 
christendom, jodendom en de islam keerden zich vaak fel tegen de oudere polytheïstische 
religies en erkenden hun pantheons niet. De 'oude' goden werden gedemoniseerd: ze werden 
afgeschilderd als demonen. Zo kregen veel demonen horens en bokkenpoten in navolging van 
de Griekse herdersgod Pan. Vrouwelijke druïden en priesteressen werden afgeschilderd als 
heksen. Bovendien had demonisering van een andere religie of godheid ook een politiek doel. 
Door bijvoorbeeld Mohammed als antichrist af te schilderen hadden de leiders van christelijke 
staten een motief om moslims te bestrijden, want zij waren immers 'volgelingen van de 
antichrist'. Ook de negatieve beziening van de Fenicistische god Baal is een voorbeeld van 
demonisering. 

In Nederland ziet de term meer op een fase in conflicten waarin de tegenpartij zwart wordt 
gemaakt om de mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden. Binnen een conflict 
is het een overgang van 'op de feiten' naar 'op de man spelen'. Bij een normale discussie 
worden in principe feiten en argumenten naar voren gebracht en eventueel weerlegd wanneer 
men het er niet mee eens is. Bij demonisering gaat men aan de argumenten voorbij: de 
tegenpartij zelf wordt negatief afgeschilderd. Er is sprake van depersonalisatie: de tegenpartij 
wordt afgeschilderd als een 'on-persoon'. Men accepteert niet langer dat het om menselijke 
gedragingen gaat, ingegeven door bepaalde drijfveren. In plaats daarvan wordt de tegenpartij 
gezien als een intrinsiek slecht persoon en probeert men angst te kweken voor de tegenpartij. 
Argumenten, geldig of niet, worden hiermee al bij voorbaat als ongeldig gezien omdat ze van 
die persoon afkomstig zijn, waarbij die persoon bovendien als bedreiging wordt opgevoerd. 

Meestal geschiedt dit door ad hominem redeneringen. De tegenpartij wordt op allerlei 
manieren zwartgemaakt, bijvoorbeeld door schandalen of situaties uit zijn privéleven aan te 
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halen, vergelijkingen met (oorlogs)misdadigers (reductio ad Hitlerum), tu quoque argumenten, 
beschuldigingen van incompetentie, etc. Wanneer persoonlijke aanvallen die aan werk 
gerelateerd zijn geen effect sorteren of uitgeput raken, gaat met vaak over op aanvallen in de 
privésfeer: overspel en seksualiteit zijn zeer populaire middelen. In de extreemste gevallen kan 
dit zelfs leiden tot laster, zoals het in de wereld helpen van valse informatie, bewerkte foto's 
en dergelijken. Zo kan men tot redeneringen komen als: 

• Luister maar niet naar Jaaps praatjes, dat zegt hij toch alleen maar om er zelf beter van te 
worden! Aan de validiteit van Jaaps argumenten wordt voorbijgegaan, de verteller 
presenteert hem als een egoïst. 

• Gijs is een machtswellusteling, een Hitler in de dop! De verteller presenteert Gijs als 
machtswellusteling en probeert door een reductio ad Hitlerum zijn publiek angst voor Gijs 
aan te jagen. 

• Als jullie Jan de benoeming geven dan maakt hij er een zooitje van en dan zijn we straks 
failliet! De verteller doet beweringen zonder die met feiten te onderbouwen en schetst zijn 
publiek een angstwekkend scenario indien Jan benoemd zal worden. 

• Gaan jullie Piet directeur maken? Weten jullie wel dat hij regelmatig naar de hoeren gaat? Of 
Piet naar de hoeren gaat staat los van zijn functioneren als directeur. 

Ook groepen kunnen op een soortgelijke wijze worden gedemoniseerd. Voorbeelden van het 
demoniseren van groepen zijn onder andere: 

• De antisemitische propaganda van de NSDAP, waarin joden als 'bacillen' van het 
menselijk ras ('rassentuberculose') werden afgeschilderd. 

• De antikapitalistische propaganda van communistische partijen, waarbij kapitalisten als 
uitbuiters werden gepresenteerd. Tegelijkertijd worden rechtgeaarde demonstranten die 
protesteren tegen het kapitalistisch extremisme of bijvoorbeeld Greenpeace 
milieuactivisten onheus afgeschilderd als (eco)terroristen 

• Oorlogspropaganda die een schrikwekkend beeld beschrijft van een vijandelijke 
overwinning. 

• Het mobiliseren van het management en andere partijen binnen een onderneming tegen 
een vijandige overname, waarbij men een beeld schetst dat de overnemer flink in het 
personeelsbestand wil snoeien. 

• Een uit de hand gelopen verkiezingsdiscussie. 

Bovendien kunnen specifieke onderwerpen, gebruiken of bijvoorbeeld producten 
gedemoniseerd worden. 

• Minister van de Steur meldde dat hij hoogstpersoonlijk mensen zou kennen die gestorven 
zouden zijn als gevolg van het gebruik van cannabis. Dit terwijl de (medische) wetenschap 
en bijvoorbeeld het Trimbos-Instituut expliciet te kennen geven dat cannabis op zich niet 
de dood als gevolg kan hebben.  

Het begrip werd in Nederland veel gebruikt in de context van de moord op Pim Fortuyn. 
Fortuyn gaf meerdere malen aan zich gedemoniseerd te voelen. Ook na Fortuyns dood stelden 
veel van zijn aanhangers c.q. opvolgers dat Fortuyn gedemoniseerd zou zijn door collega-
politici en de media. De advocaten Gerard Spong en Oscar Hammersien klaagden zelfs een 
aantal journalisten en politici aan wegens demonisering; een zaak die later door het Openbaar 
Ministerie geseponeerd werd. In maart 2007 beweerde ook Geert Wilders dat hij 
gedemoniseerd werd, toen hij sprak van een 'sfeer van haat en agressie' die linkse politici 
rondom zijn persoon deden ontstaan. 

In Vlaanderen vindt men de term vaak terug bij politici die door de pers van de andere 
taalgroep gedemoniseerd worden. 

Andere uit politieke overwegingen gedemoniseerde personen en groepen zijn Al Qaida, de 
Taliban, Mao Zedong, Muammar Kadaffi, de Unie van Islamitische Rechtbanken, Al Shabaab, 
George W. Bush, Jorg Haider, Hans Janmaat, Jan-Marie Le Pen en de Zuid-Afrikaanse 
Apartheidsregering. De meest gedemoniseerde politicus is echter ongetwijfeld Adolf Hitler. Hij 
wordt vaak afgeschilderd als de verpersoonlijking van het kwaad zelf, voornamelijk vanwege 
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de Holocaust die plaatsvond na jarenlange demonisering van de joden door Hitler en diens 
NSDAP. 

Demonisering is niet productief voor de oplossing van een conflict en leidt vaak tot escalatie 
en polarisatie. Uiteindelijk leidt het tot een afname van bereidheid om met elkaar samen te 
werken. Dit is problematisch wanneer men toch tot een gezamenlijke oplossing moet komen, 
zoals bij kabinets- en gemeentecollegeformaties, of wanneer de twee groepen naast elkaar 
leven. 

Bovendien kan dit er snel toe leiden dat het conflict escaleert en beide groepen de controle 
hierover verliezen. Leiders kunnen tot de onaangename ontdekking komen dat ze hun 
achterban door demonisering van de tegenstander zo effectief hebben opgezweept, dat deze 
niet meer openstaat voor discussie met de andere zijde. Bovendien zal ook de 'andere kant' 
hier minder toe bereid zijn: ‘U hebt me zelf maandenlang voor rotte vis uitgemaakt en nu wil 
u opeens praten?’ 

 

Racisme op het voetbalveld 

Spreekkoren, zoals die bij de wedstrijd Den Bosch - Excelsior, zijn niet uitzonderlijk. Spelers 
met een migratieachtergrond krijgen vaker te maken met racisme, zowel openlijk als bedekt 

Voetballers met een migratieachtergrond ervaren discriminatie en racisme op verschillende 
wijze. Sommigen voelen intense pijn. Anderen herkennen het wel, maar betrekken het niet op 
zichzelf. Sommige voetballers putten zelfs kracht uit racisme rond de velden. Dat blijkt uit 
onderzoek dat cultuursocioloog Fiona Harmsen deed met het Mulier Instituut en de Erasmus 
Universiteit. 
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Harmsen publiceerde onlangs een onderzoek naar racisme in voetbal Racisme, sociale kramp 
en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal. De onderzoekers spraken uitgebreid met tien 
jonge niet bij naam genoemde voetbalprofs met een migratieachtergrond, in de leeftijd van 
zeventien tot tweeëntwintig jaar. Het onderzoek tracht de belevingswereld van de getroffenen 
bloot te leggen. ‘De overheid financiert dergelijk onderzoek nauwelijks. Dat ligt te gevoelig’, 
aldus Harmsen.  

Racisme in voetbal is niet alleen een kwestie van openlijk verbaal geweld, zoals de racistische 
bejegening van voetballer Ahmad Mendes Moreira door suppoters van FC Den Bosch. Het is 
institutioneel. De uitkomsten van de interviews zijn soms schokkend. Zo zegt een van de 
geïnterviewden: ‘Het meest bizarre dat ik heb meegemaakt, is dat mijn toenmalige 
zaakwaarnemer een gesprek had met de technisch directeur, ze wilden mij niet contracteren 
omdat ik niet voldeed aan de publieke eisen. Ik was niet de ideale speler, want ik had geen 
blauwe ogen en blonde haren. Ik was niet wat het publiek wilde zien.’ 

Een ander vertelt over een vernederende actie van een trainer, die in de spelersbus twee 
spelerspassen terug moest geven. ‘Jongens, wie is dit, ik zie hem niet’, zegt de trainer over de 
beledigde voetballer. De speler barstte thuis in huilen uit. Een tijdje later vond hij na het 
douchen een banaan in zijn tas. 

De ondervraagde spelers kregen ook beelden te zien. Onder meer van de veelvuldig 
gediscrimineerde Italiaanse spits Mario Balotelli, die in de clip een terneergeslagen indruk 
maakt. Maar ook van de Zweed Zlatan Ibrahimović, die vertelt dat hij ontelbare malen is 
geraakt door ‘verstopt racisme’, omdat hij geen Andersson of Svensson heet. Hij stelt dat hij 
tien keer zoveel heeft moeten doen om de top te bereiken en dat hij daarvan ook sterker is 
geworden. Want ook dát blijkt uit het onderzoek: sommigen putten kracht uit racisme, hoe 
vreselijk hun bejegening ook is. 

Eén geïnterviewde, die het racisme heeft omgezet in kracht vertelt: ‘Ik heb het gevoel dat ik 
niet naar beneden te krijgen ben. Ik voel me zo sterk, zo goed. Als mensen op je gaan haten, 
dan doe je iets goed. Ik krijg daar zo’n kick van, ga door, lekker bezig.’ En: ‘Ja fock it, fock 
iedereen…als iemand een banaan naar me zou gooien, desnoods eet ik hem op.’ 

De spelers vinden het doorgaans moeilijk de problematiek aan te kaarten, vanwege de ‘sociale 
kramp’ over het onderwerp. Door persoonlijke ervaringen, in de sport en daarbuiten, en door 
berichtgeving bestaat over het algemeen weinig vertrouwen in de meestal witte 
leidinggevenden. De preventie van discriminatie is volgens het onderzoek moeilijk te 
agenderen, omdat veel witte Nederlanders overtuigd zijn van hun tolerantie en zich niet 
bewust zijn van hun privileges. Zo bekleden zij vrijwel alle machtsposities. 

Die sociale kramp dreigt almaar te groeien. In de conclusies tekenen de onderzoekers op: ‘De 
resultaten impliceren tevens dat er vanuit de spelers met een migratieachtergrond ook 
vooroordelen zijn ontstaan richting ‘witte’ Nederlanders en er inmiddels sprake lijkt te zijn van 
wederzijds wantrouwen, wat onderling niet wordt uitgesproken.’ 

Degenen die machtsposities bekleden zullen moeten nagaan in hoeverre ze bijdragen aan de 
bestaande situatie. Harmsen: ‘Het is tijd om de cirkel te doorbreken. Laat iedereen eens bij 
zichzelf te rade gaan. Wat dragen we zelf bij om tot ander gedrag te komen? Meestal gaan we 
snel weer over tot de orde van de dag.’ Een van de spelers die Harmsen sprak, zei: ‘Spijt is 
niet genoeg. Ik wil daden zien.’ 

Harmsen is eigenaar van Be.People dat mentale voorwaarden traint voor organisaties die 
inclusief willen zijn. Ze is uitgesproken over de taak die FC Den Bosch wacht nadat de club 
de racistische spreekkoren richting Moreira van Excelsior bagatelliseerde. De club moet niet 
alleen onderzoek doen naar zijn supporters, maar ook naar zichzelf. ‘De ontkenning, dat is 
het ergst. Vooroordelen zitten in ons systeem. Er is overal racisme. Die waarheid wordt vaak 
niet erkend.’ 
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Trainer Erik van der Ven van Den Bosch verschool zich achter een verklaring van de club en 
noemde Moreira in eerste instantie een zielig mannetje. Harmsen: ‘Hij kan zich afvragen hoe 
het mogelijk is dat dat zijn eerste reactie is. Je kunt je ook afvragen wat ze bij FC Den Bosch 
zelf doen om een topsportklimaat voor iedereen te scheppen. Is dat helemaal vrij van dagelijks 
racisme? Als een staf helemaal wit is, is het voor spelers met een migratieachtergrond heel 
moeilijk om vrij te spreken over dit soort onderwerpen. Dat is te onveilig, en daarmee maak je 
mensen als het ware monddood.’ Bron: de Volkskrant, 2019. 

Het kabinet trekt de komende drie jaar veertien miljoen euro uit om racisme in het voetbal 
aan te pakken, zo maakte minister Bruno Bruins (Sport) vanmiddag bekend. Samen met zijn 
collega-minister Wouter Koolmees en de top van de KNVB presenteerde hij een aanvalsplan 
om racisme op de voetbalvelden te lijf te gaan. 

Clubs die verzuimen racisme de kop in te drukken, kunnen niet alleen punten verliezen. Ze 
moeten ook vrezen dat de KNVB boetes oplegt of hun supporters van de tribunes weert. 
Daarnaast komt er een speciaal aanklager voor racisme in het voetbal, en worden overtreders 
straks vaker vervolgd. De strafeisen worden verdubbeld.   

Supporters die eerder over de schreef gingen, kunnen de opdracht krijgen zich tijdens een 
wedstrijd te melden op het politiebureau. Maar burgemeesters vinden dat nu nog vaak een te 
zware straf. Doordat overtreders zich straks ook digitaal kunnen melden, hopen kabinet en 
voetbalbond dat de meldplicht vaker wordt gebruikt.  

De partijen kwamen in actie na de storm van verontwaardiging die opstak over wat een 
Nederlands-Guineese voetballer in november overkwam. Excelsior-speler Ahmad Mendes 
Moreira werd door Bossche supporters racistisch bejegend.  

Het valt nu nog niet altijd mee om de daders te betrappen en te identificeren, bleek wel bij het 
incident in Den Bosch. Daarom komen er meer slimme camera’s in en om stadions en subsidie 
om ook camera’s op amateurvelden te zetten. ‘Komende maanden gaan we met bedrijven die 
hier goed in zijn die slimme technologie extra ontwikkelen. Daar gaat geld naartoe. Ook voor 
amateurverenigingen komt hiervoor budget’, zegt minister Bruins. 

Ook wordt een bestaande voetbalapp verbeterd, waarmee supporters anoniem melding 
kunnen maken van wantoestanden op de tribune. Bruins: ‘In Engeland hebben we gezien dat 
het melden via een app kan helpen doordat een steward iemand aanspreekt. Dat willen we 
ook in Nederland. We hebben al een app, maar die moet nog beter worden verbonden.’ 

‘Ons voetbal is van iedereen.’ Dat is de titel van de campagne die we de komende drie jaar 
gaan draaien. Wij verzoeken rolmodellen de komende periode om te helpen, om alles wat met 
racisme en discriminatie te maken heeft aan te pakken’’, aldus de bewindsman. Van alle clubs 
uit de eredivisie en de andere hoogste competities treedt een speler toe tot een speciaal anti-
racismeteam, zo is de bedoeling. 

Ook komt er een trainingsprogramma voor zeshonderd amateurclubs en vierendertig clubs in 
het betaald voetbal. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal): ‘Wij vinden dat 
cruciaal. Je hebt met veel vrijwilligers te maken: scheidsrechters, bestuursleden. We willen 
het gedrag veranderen. We willen ook de positieve voorbeelden laten zien, met rolmodellen en 
ambassadeurs.’ 

De overheid start ook een traject om jongeren bewust te maken van de effecten van 
discriminatie. ‘We zien bij pilots dat dit heel effectief is’’, zegt minister Koolmees (Sociale 
Zaken). ,,Met de Anne Frank Stichting hebben we een traject lopen over s preekkoren, dat 
gaan we uitbreiden.’  
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Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB), minister Bruno Bruins (Sport), minister Wouter 
Koolmees (Sociale Zaken) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB) © ANP 

 

Er moeten nog wel wat hobbels worden genomen, geeft Van der Zee toe. ‘Met camerabeelden 
op de amateurvelden lopen we tegen privacy-issues aan. Dat is ingewikkeld. We hebben daar 
camera’s met geluid nodig om racistische leuzen op te pakken. Dat moet mogelijk worden met 
de privacywetgeving.’ 

Volgens Van der Zee is de KNVB ook ‘te blank’, en moet er daarom ook naar de eigen 
organisatie worden gekeken. ‘Wij zijn geen afspiegeling van de maatschappij. Dat moeten we 
wel worden. We moeten geloofwaardiger overkomen. Dat is niet onbelangrijk.’ 

Excelsior-speler Mendes Moreira, die ook aanwezig was bij de presentatie, vindt ook dat de 
KNVB zelf moet veranderen. ‘Aan het einde van de dag is dat gewoon zo. Als je bijvoorbeeld 
ziet hoe divers het Nederlands elftal is, en je vergelijkt dat met de KNVB, dan zie ik een groot 
verschil. Het valt niet zo op, maar als je erover nadenkt is het best opvallend. Ik ben benieuwd 
wat er gaat veranderen.’ 

Ieder jaar kijkt de voetbalbond of de maatregelen werken en of er meer moet gebeuren. Bron: 
Algemeen Dagblad, februari 2020. 
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Anti racismewet 

Is racisme strafbaar? Jazeker, racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat 
beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet. 

Met de term Antiracismewet, wordt de Belgische wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bedoeld.  

De Antiracismewet hanteerde volgende definitie van discriminatie: 

elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge 
heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel 
terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan, aangetast of 
beperkt. 

Strafbaar worden gesteld; 

• Aanzetten tot of publiciteit geven aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld 
jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens een 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming 

• Bedrijven van discriminatie jegens persoon of groep bij het leveren of bij het aanbieden 
van een levering van een dienst, van een goed of van het genot ervan. 

• Bedrijven van discriminatie jegens persoon of groep bij de arbeidsbemiddeling, de 
beroepsopleiding, het aanbieden van banen, de aanwerving, de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst of het ontslag van werknemers. 

• Behoren tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie 
of segregatie bedrijft of verkondigt, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn 
medewerking verlenen. 
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Deze daden leiden tot een gevangenisstraf van een maand tot een jaar of/en een geldboete 
van vijftig tot duizend euro. 

Tevens is een specifieke bepaling betreffende ambtenaren en 'openbare officieren' (lees: 
politieagenten) opgenomen wat discriminatie tijdens de uitoefening van hun ambt betreft. 
Deze wordt bestraft met een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar. 

Eerste wijziging 

Tien jaar na de inwerkingtreding van de Antiracismewet bleek dat in 95,5% van de gevallen waarin 
een beslissing werd genomen, het om een seponering ging (1279 van de 1340 gevallen). Slechts 
in 1,6% van de gevallen kwam het tot een veroordeling. Dit leidde tot kritiek op de bruikbaarheid 
van de Antiracismewet. Als reactie werd in 1994 middels de wet van 12 april een omschrijving van 
de term 'discriminatie' toegevoegd (voorheen werden enkel de discriminatiegronden opgesomd) en 
een specifiek artikel dat racisme op het vlak van arbeid moest aanpakken. 

Tweede wijziging 

De wet van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen het racisme, bracht 
verschillende wijzigingen aan: 

• De definitie van het begrip racisme werd uitgebreid met: 
Elke handelwijze die er in bestaat om het even wie opdracht te geven tot discriminatie 
jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wordt beschouwd 
als een discriminatie in de zin van deze wet 

• de term 'ras' werd vervangen door 'zogenaamd ras' 

• de term 'nationaliteit' werd vervangen door 'nationale of etnische afstamming' 

 

Aanvulling 

Bijna gelijkertijd werd met de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie 
en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, een Antidiscriminatiewet uitgevaardigd 
die de termen 'directe discriminatie' en 'indirecte discriminatie' definieerde. 

Deze wet voegde een burgerlijk luik toe (naast het strafrechtelijke) en bovendien voegde 
de wet bij sommige misdrijven een strafverzwaring toe, indien de drijfveer racisme was. 
Het betreft: 

• aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

• doodslag 

• opzettelijk doden, niet doodslag genoemd 

• opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel 

• schuldig verzuim 

• vrijheidsberoving en huisvredebreuk door bijzondere personen 

• belaging 

• laster 

• eerroof (vb. beledigingen) 

• brandstichting 

• beschadiging van roerende eigendommen 

In 2007 werden er drie wetten goedgekeurd (omzetting van Europese richtlijn) dat de 
volledige wetgeving omtrent racisme en discriminatie moest gelijkstemmen. Het betreft 
het volgende drieluik: 

• Wet van 10 mei 2007 - Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing 
van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. 
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Bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming 

• Wet van 10 mei 2007 - Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie. (Antidiscriminatiewet) 

Bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst 

• Wet van 10 mei 2007 - Wet ter bestrijding van de discriminatie tussen 
vrouwen en mannen. (Genderwet) 

 

Wim Elbers 

De politiecommissaris Wim Elbers werd in 1994 verkozen tot gemeenteraadslid voor het 
toenmalige Vlaams Blok. In 1999 diende hij zich in de rechtbank te verantwoorden voor het 
verspreiden van racistische e-mails via nieuwsgroepen op het internet. Hij werd veroordeeld 
tot het betalen van een boete van vijfentwintighonderd euro en zes maanden voorwaardelijk. 

In zijn ogen betrof het een ‘politiek proces’. 

Na zijn veroordeling vestigde hij zich in Thailand, en ging in verlof voorafgaand aan 
pensionering. 

Vlaams Blok 

De meest bekende veroordeling op basis van de Antiracismewet, betrof de veroordeling op 21 
april 2004 van drie aan het Vlaams Blok gelinkte verenigingen zonder winstoogmerk (VZW's) 
door het hof van beroep te Gent. Het betrof de Nationalistische Omroepstichting, het Nationaal 
Vormingsinstituut en de Vlaamse Concentratie. 

Elk der vzw's werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 12.394,67 euro, het 
betalen van 55 euro aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 
en het betalen van 2500 en 5000 € aan de twee burgerlijke partijen (respectievelijk het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Liga voor 
Mensenrechten). 

Dit arrest werd op 9 november 2004 door het Hof van Cassatie bevestigd.   
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Frantz Fanon  
 

Frantz Fanon is geboren te Fort-de-France op 20 juli 1925 en overleden te Washington op 6 
december 1961. Hij was een Frans-Matinikaanse psychiater, schrijver, Pan-Afrikaans filosoof, 
vrijheidsstrijder en revolutionair. Zijn werk had invloed op het postkoloniale denken, het 
marxisme en de kritische theorie. 

Fanon werd geboren op Martinique, als zoon van een douaneambtenaar. Hij groeide op in een 
middenklassengezin, en volgde het Lycée Schoelcher, waar Aimé Césaire een van zijn leraren 
was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in het leger van de Vrije Fransen en 
vervolgens studeerde hij medicijnen en psychiatrie in  Frankrijk. Hij werkte van 1952 tot 1956 
als psychiater in Algerije waar hij zich ook bezighield met de Algerijnse 
onafhankelijkheidsstrijd, en wel als redacteur van het blad van het Front de Liberation 
Nationale (FLN). 

Fanon is een invloedrijk denker en schrijver, waarbij zijn bekendste werk waarschijnlijk Les 
Damnés de la Terre (De verworpenen der aarde) uit 1961 is. Zijn eerste boek, Peau noire, 
masques blancs (Zwarte huid, blanke maskers), gaat over de psychologische gevolgen van 
kolonisatie en onderdrukking. Met zijn tweede boek, Les Damnés de la Terre verkreeg hij 
wereldwijde faam als inspiratiebron voor vrijheidsstrijders in de derde wereld. Fanon stelt zich 
niet tevreden met nationale of economische onafhankelijkheid, maar predikt een integraal 
herontwaken, ook in cultureel en intellectueel opzicht. Fanon geldt als belangrijke 
inspiratiebron in de postkoloniale stroming. 

Fanon staat er om bekend dat hij niet zelf zijn werken opschreef, maar ze dicteerde aan zijn 
vrouw Josie, die zijn werk opschreef en in een aantal gevallen redigeerde, aanpaste en 
aanvulde.  

Fanon overleed op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Hij was gehuwd met Josie 
Dublé (1930-1989) en had met haar een zoon. Uit een eerdere relatie had hij een dochter.   

 

 
Frantz Fanon 
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Racisme en discriminatie nemen toe in 
Oost-Nederland 

Het aantal antisemitische en racistische incidenten in Oost-Nederland is toegenomen. In de 
grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nam het aantal incidenten juist af. Dat 
blijkt uit cijfers van de Anne Frank Stichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek, die 
de cijfers van 2014 en 2015 met elkaar vergeleken.  

In 2014 waren er nog 542 incidenten op het gebied van racisme, antisemitisme en 
extreemrechts geweld in Oost-Nederland, in 2015 waren dat er 631. Omgerekend zijn dat 0,24 
incidenten per 1.000 inwoners. In 2014 was dat nog 0,19. 

Platteland veroorzaakt stijging. Oost-Nederland draagt er mede aan bij dat het landelijke 
aantal incidenten is toegenomen. In het rapport ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts 
geweld in Nederland’ wordt melding gemaakt van 4.165 incidenten in 2015, tegenover 4.092 
in 2014. 

In Amsterdam (462 om 555), Den Haag (590 om 679) en Rotterdam (430 om 533) daalde het 
aantal incidenten juist. In onder meer dus Oost-Nederland maar ook in Noord-Nederland (435 
om 297), Zeeland/West-Brabant (349 om 320), Oost-Brabant (300 om 241) en Limburg (205 
om 175) was er een stijging vergeleken met 2014. 

In opdracht van de Anne Frank Stichting deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar 
meldingen over deze onderwerpen in het registratiesysteem van de politie. Onder meer het 
aantal incidenten op het gebied van van moslimdiscriminatie is toegenomen, evenals 
extreemrechts activisme. 

In 2015 waren er volgens de cijfers van de politie 2.732 incidenten met een racistisch karakter. 
Daarvan ging het in 446 gevallen om moslimdiscriminatie. Daarmee is moslimdiscriminatie 
in Nederland voor het tweede jaar op rij toegenomen: 

In het laatste kwartaal van 2015 nam het extreemrechts activisme in Nederland toe. 
Extreemrechtse groepen bemoeiden zich met protesten tegen de komst van vluchtelingen naar 
Nederland. 
 
De actieve aanhang van diverse extreemrechtse organisaties als de nieuwe Nederlandse 
afdeling van het Duitse Pegida groeide van circa 100 aanhangers in 2014 naar rond de 245 
aanhangers in 2015. Dat soort aantallen extreemrechtse activisten waren in Nederland niet 
meer voorgekomen sinds het midden van de jaren negentig. 

Het aantal antisemitische incidenten dat in 2015 is gevonden (57) komt overeen met de 
aantallen in de jaren voor 2014. 

De ontwikkelingen op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in 
Nederland werden beïnvloed door maatschappelijke gebeurtenissen in 2015. Daarbij valt te 
denken aan de aanslagen in Parijs en de komst van grote groepen - veelal islamitische - 
vluchtelingen naar Nederland. Bron: Tubantia, 2017.   
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Zwarte Pietendebat 

Het zwartepietendebat of de zwartepietendiscussie is een jaarlijks terugkerend 
maatschappelijk debat in Nederland en in mindere mate in Vlaanderen over Zwarte Piet, 
doorgaans voorafgaand aan de Sinterklaastijd. Tegenstanders van Zwarte Piet stellen dat de 
eigenschappen stereotyperend zijn en dat de figuur racistisch is. Voorstanders stellen dat 
Zwarte Piet een onschuldig en kindvriendelijk folkloristisch figuur is die voortkomt uit de 
Nederlandse traditie. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van 
de traditionele Zwarte Piet.  

In 1836 schrijft de archivaris Laurens Philippe Charles van den Bergh voor het eerst over den 
zwarten knecht van St. Nikolaas. Voordien was er reeds de folklore van zwartgeschminkte 
klazen en boemanfiguren. 

De eerste afbeelding van een zwarte knecht van Sinterklaas verscheen in 1850 in het 
prentenboek Sint Nikolaas en zijn knecht van onderwijzer Jan Schenkman met tekeningen 
van een onbekende maker. Schenkman publiceerde zijn boekje op het moment dat de 
tijdsgeest aan het veranderen was; de slavernij in de koloniën stond onder druk of werd al 
afgeschaft. Het houden van slaven was in Nederland reeds lang ongebruikelijk, waardoor de 
afbeelding niet op te vatten is als een huisslaaf, maar een knecht in  betrekking.  

In de loop der tijd zijn er elementen in de rol van Zwarte Piet geslopen, die als 
racistisch kunnen worden ervaren. De aanvankelijk neutrale uitbeelding van de knecht 
veranderde in de loop der tijd in een karikaturele weergave van een zwarte man. Het reduceren 
van Zwarte Piet tot een uiting van het koloniale denken is volgens literatuurwetenschapper 
Rita Ghesquiere ’een sterke vereenvoudiging’ die geen recht doet aan het historische 
materiaal.  

Pas vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw kreeg Piet weer een positiever imago. 

In 1927 werd in een krant voor het eerst melding gemaakt van een donkerkleurig persoon die 
werd aangesproken als Zwarte Piet. Dit betrof een geval waarbij een gedaagde na het plegen 
van een geweldsdelict voor de Rotterdamse politierechter moest verschijnen en in zijn verweer 
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aangaf op straat voortdurend 'Zwarte Piet' of 'Monkey Brand' te horen te krijgen. Gedurende 
de daaropvolgende decennia zijn vergelijkbare incidenten gerapporteerd.  

De eerste kritiek op Zwarte Piet in de media leverde Herman Salomonson in 1930 in het 
zogenoemde ‘neger-nummer’ van De Groene Amsterdammer. Hij schreef hierin onder zijn 
pseudoniem Melis Stoke het artikel De negers in ons huiselijk verkeer dat donkerkleurige 
personen eenzijdig in de reclame worden opgevoerd om producten die zwart van kleur zijn aan 
te prijzen en dat kleine kinderen een neger associëren met 'een zwarte man, een knecht van 
een bekend filantroop uit de rooms-katholieke wereld, een muzikant, een liedjeszanger etc', 
in plaats van naar diepere kwaliteiten te kijken. Hij stelde voor om het stereotype patroon te 
doorbreken door bijvoorbeeld een zwarte Sinterklaas op te voeren gediend door een 
witgeschminkt knechtje.  

Bezwaren tegen Zwarte Piet ontstonden voor het eerst in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw. M.C. Grünbauer presenteerde in 1968 in Panorama het idee van een ‘Witte 
Pietenplan’. In 1964 maakte Sinterklaas in een televisie-uitzending bekend dat Zwarte Piet 
normaal moest gaan praten en vrolijk in plaats van overdreven dom moest acteren.  

Rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 verhuisden veel Surinamers naar 
Nederland en vestigden zich met name in Amsterdam en Rotterdam. In Nederland werden zij 
geconfronteerd met de vergelijking tussen de figuur van Zwarte Piet en de creoolse cultuur. In 
1981 startten personen vanuit de Solidariteits Beweging Suriname de actie 'Sinterklaas vieren 
zonder Zwarte Piet', en in 1986 pleitte de Beweging Surinaams Links er voor om het 
kinderfeest zonder de figuren Sinterklaas en Zwarte Piet te vieren. 

In 1996 wilde het actiecomité 'Zwarte Piet = Zwart Verdriet' Piet een andere kleur geven, maar 
dat is niet aangeslagen. Wel werden de gouden oorringen soms weggelaten en werd het 
kroeshaar vervangen door zwarte krullen. Een poging om in 1997 bij de intocht in de 
Bijlmermeer alleen 'Bonte Pieten' mee te laten lopen leidde echter tot veel negatieve reacties. 
Er ontstond weer meer steun voor het behoud in plaats van afschaffing van Zwarte Piet en uit 
een onderzoek in 1998 bleek dat zesennegentig procent van de bevolking Sinterklaas als een 
traditie zag, die niets met discriminatie te maken had. Het experiment kreeg geen vervolg. 

In juni 2011 startte Quinsy Gario het kunstproject ‘Zwarte Piet Is Racisme’. Toen op 12 
november 2011 de intocht van Sinterklaas plaatsvond in Dordrecht droeg Gario een T-shirt 
met daarop de tekst ‘Zwarte Piet Is Racisme’, waarna hij, Siri Venning, Steffi Weber en Jerry 
Afriyie gearresteerd werden. Dit kwam in het (internationale) nieuws.  

In 2013 begon de discussie opnieuw, naar aanleiding van een brief van de Verenigde Naties in 
januari 2013, waarin de Nederlandse regering om opheldering werd gevraagd over het 
sinterklaasfeest en het stereotiepe  beeld van Zwarte Piet. Later verduidelijkte de VN dat het 
hier ging om 'vrijwilligers die niet betaald worden door de VN en in eigen naam spreken'. In 
2017 is het debat veranderd in een gepolariseerd conflict dat vooral draait om de kwestie in 
hoeverre een Nederlandse traditie die door een deel als kwetsend wordt ervaren dient te 
worden aangepast of gehandhaafd. 

In 2016 verscheen de documentaire 'Wild Geraas' van journalist Arnold Jan Scheer. In deze 
documentaire stellen historici dat Zwarte Piet verwijst naar de Moren die al eeuwenlang vrij 
rondliepen in Venetië. De Nederlandse publieke omroepen hadden geen belangstelling om de 
film te vertonen. Scheer stelt: ’De winterfolklore van Sinterklaas en Zwarte Piet is ouder dan 
de variant die Jan Schenkman rond 1850 vastlegde in een kinderboek, ouder ook dan de 
Nederlandse slavenhandel.’  

Onderzoek in de vorm van 19 interviews door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed in 2014 liet zien dat liefhebbers en critici vanuit een volstrekt andere 
perceptie naar de figuur Zwarte Piet kijken. Zowel liefhebbers als critici stellen dat de ander 
een verkeerd beeld heeft van de werkelijke achtergrond van Zwarte Piet.  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert jaarlijks de 
zogenaamde Pietenpeiling uit onder de Nederlandse bevolking naar hun mening over Zwarte 
Piet, zowel bij autochtone Nederlanders als bij Surinamers en Antillianen. Op verzoek van 
NRC Handelsblad zijn deze cijfers in 2017 openbaargemaakt. Uit dit onderzoek blijkt onder 
meer dat achtentachtig procent Zwarte Piet niet discriminerend vindt en tweeëntachtig 
procent van de Nederlanders vindt dat Zwarte Piet moet blijven zoals hij nu is. Het ministerie 
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ziet wel een lichte verschuiving ten opzichte van 2015, met name in de Randstad. Surinaamse- 
en Antilliaanse-Nederlanders denken door de discussie meer na over de betekenis. Hun 
opvattingen en die van de autochtone Nederlanders over Zwarte Piet lopen hierdoor steeds 
meer uiteen. 

In Amsterdam is er een grote minderheid die het uiterlijk van Zwarte Piet wenst aan te passen. 
De discussie lijkt een kloof zichtbaar te maken tussen de Randstad en de overige delen van 
Nederland.   

Tot 2016 was er geen onderzoek gedaan bij kinderen over hun houding ten opzichte van 
Zwarte Piet. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden in 2016 bleek dat jonge kinderen 
tussen de vijf en zeven jaar Zwarte Piet als een positief figuur zien met associaties als harde 
werker, belangrijk en moedig. Drieëntachtig procent van de kinderen is zich bewust van zijn 
huidskleur. Kinderen blijken echter meer een associatie te leggen met een clownesk figuur 
dan met gekleurde mensen. De onderzoekers schetsen dat de kans klein is dat kinderen door 
de figuur Zwarte Piet negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur 
krijgen.  

Er ontbreekt representatief wetenschappelijk onderzoek over de mate waarin kinderen gepest 
of gediscrimineerd worden met verwijzingen naar Zwarte Piet. In 2016 hield de 
Kinderombudsman een onderzoek, naar later bleek in de vorm van vier kringgesprekken met 
kinderen in de leeftijd van tien tot  zestien jaar om hun ervaringen te horen. Op grond van de 
gehoorde ervaringen leek het de Kinderombudsman aannemelijk dat de traditionele figuur 
van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, sociale uitsluiting of  discriminatie en daardoor in 
strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Het verdrag geeft kinderen het recht op gelijke 
behandeling, bescherming tegen discriminatie en stelt dat belangen van het kind voorop 
moeten staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn. De Kinderombudsman beveelt 
aan dat de Zwarte Piet zich ontdoet van discriminerende en stereotyperende kenmerken maar 
liet zich er niet uit over welke aanpassingen nodig zouden zijn. Hiervoor zou met name op 
scholen naar kinderen geluisterd moeten worden en zou de discussie op een kindwaardige 
wijze gevoerd dienen te worden.   

 

Jongeren 

 

 

 
 

Jongeren zijn tegenwoordig gemiddeld meer voor een veranderende Piet dan de oudere 
leeftijdsgroepen. 

In oktober 2013 mengde VN-consultant Verene Shephard zich in de discussie toen zij de 
figuur van Zwarte Piet ‘een terugkeer naar de slavernij noemde’. De uit Jamaica afkomstige 
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consultant stelde ‘wij gaan ook niet de straat op en zeggen; dit is hoe alle blanke mensen eruit 
zien.’ en vroeg om een einde aan de sinterklaastraditie te maken. Uiteindelijk bleek Shepherd 
niet namens de VN te mogen spreken.  

Uit protest hiertegen begonnen twee mannen uit Roosendaal in 2013 een 'Pietitie' 
op facebook. De pagina groeide uit tot de snelstgroeiende Facebookpagina in Nederland ooit.  

Opinieschrijver Karen Attiah van de Washington Post uitte in 2014 haar weerzin tegen Zwarte 
Piet naar aanleiding van het sinterklaasfeest dat zij in 2012 meemaakte in Curacao waaraan 
tachtig procent donkergekleurden deelnamen. Zij associeerde het met het slavernijverleden 
en met het in de Verenigde Staten bekende fenomeen blackface. In de documentaire ‘Zwart 
als roet ‘ uit 2014 liet Sunny Bergman mensen in Londen reageren op twee Zwarte Pieten. 
Veel bewoners vonden de blanke personen in traditioneel zwartepietenkostuum racistisch, en 
een aantal reageerde agressief.  

In augustus 2015 adviseerde de VN-commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie de 
Nederlandse overheid om negatieve stereotypering aan te passen door de beeltenis van Zwarte 
Piet te wijzigen. De VN-commissie stelt dat Zwarte Piet soms zodanig wordt weergegeven dat 
het negatieve stereotypen van mensen van Afrikaanse komaf afbeeldt en dat het door veel 
mensen van Afrikaanse komaf geassocieerd wordt met slavernij. Ze is bezorgd over het 
discriminerende effect van dergelijke stereotypen en de behandeling van mensen die hier tegen 
protesteren.  

De Partij voor de Vrijheid stelde in 2014 voor de traditionele Zwarte Piet wettelijk te 
beschermen. Een Zwarte Piet zou in het wetsvoorstel verplicht een egaal zwart of donkerbruin 
gezicht moeten hebben, rood geverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen, en 
diende gekleed te zijn in een fluweelachtig pak met pofbroek en een hoofddeksel met een 
gekleurde veer. In 2017 bracht de raad van State een negatief advies uit over deze voorgestelde 
wet en wees erop dat het niet aan de overheid is om te bepalen hoe het gevolg van Sinterklaas 
eruit moet zien. Het voorstel bleek bovendien niet verenigbaar met de vrijheid van 
meningsuiting, die beschermd wordt door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens: ‘Vanouds vallen evenementen als Sinterklaas, carnaval of 
het bloemencorso niet onder dit grondrecht, maar door de 'Pietencontroverse' heeft de keus 
voor een Piet met een bepaalde kleur steeds meer de betekenis gekregen van een stellingname, 
een opinie. Afwijkende sinterklaasvieringen komen daarmee onder het bereik van de 
uitingsvrijheid’. 

Het wetsvoorstel voor de Zwarte Pietwet werd in 2017 door de Tweede Kamer 
verworpen. Alleen de PVV-fractie stemde voor. Het kabinet was er voorstander van dat het 
kinderfeest met zijn tijd mee zou gaan. Later gaf premier Rutte echter aan bij het standpunt 
te blijven dat de politiek zich niet diende te mengen in de discussie.  

In november 2019 verklaarde PVV-Kamerlid Bosma in het debat over de cultuurbegroting in 
de Tweede Kamer met onderwijsminister Van Engelshoven dat ‘de voortdurende Zwarte Piet-
discussie in Nederland’ zijns inziens voor ‘iets groters’ zou staan: volgens hem zouden ‘de 
elites’ het sociale contract met ‘het volk’ hebben verbroken.  

In 2013 werden in Amsterdam tegen de door burgemeester Eberhard van der Laan verstrekte 
evenementenvergunning voor de intocht van Sinterklaas bezwaarschriften ingediend vanwege 
het negatief stereotype van Zwarte Piet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State oordeelde in november 2014 dat de vergunning terecht was afgegeven, aangezien een 
burgemeester een evenement alleen op orde en veiligheid en niet inhoudelijk mag beoordelen.  

In juni 2015 deden enkele belangengroepen (Stichting Nederland Wordt Beter, Zwarte Piet 
Niet en Stop Blackface) aangifte tegen organisaties die Zwarte Piet afbeeldden, zoals 
deNTR (als maker van het Sinterklaasjournaal) AH, Blokker, HEMA, Bijenkorf, V en D, en 
tegen het Sint en Pietengilde. Het gerechtshof besloot dat het Openbaar Ministerie niet hoefde 
te vervolgen omdat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Ook na een verzoek op grond van 
artikel 12 besliste het gerechtshof in juni 2017 dat justitie niet tot vervolging over hoefde te 
gaan.  

In een andere procedure, voor de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente 
Rotterdam, oordeelde de commissie dat burgemeester Ahmed Aboutaleb in 2016 de 
demonstratie van anti-Zwarte Piet activisten tijdens de intocht terecht had verboden.  
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In 2018 werd een rechtszaak gehouden tegen een man die mensen opruide om geweld tegen 
Sinterklaas te gebruiken.  

In 2019 werd een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Apeldoorn, omdat er alleen 
roetveegpieten bij de landelijke intocht aanwezig zouden zijn. Het bezwaar werd door de 
rechter afgewezen. 

Tijdens de intocht in november 2011 werden in Dordrecht vier mensen gearresteerd omdat zij 
protesteerden, zonder daarvoor een vergunning te hebben aangevraagd. De actievoerders 
onder aanvoering van Quincy Gario droegen T-shirts met daarop de tekst 'Zwarte Piet is 
racisme'.  

In 2013 was de discussie over Zwarte Piet bijzonder fel. Voor- en tegenstanders debatteerden 
heftig en in een enkel geval ging men zelfs met elkaar op de vuist. Ook werden er bedreigingen 
geuit bij de intocht in Gouda. 

In Meppel protesteerde Sylvana Simons in 2015 tijdens de intocht samen met enkele anderen 
op sobere wijze vanwege de aanslagen in Parijs van een dag eerder. De meeste Pieten bleven 
traditioneel zwart. 

Tegenstanders van Zwarte Piet wilden in 2016 demonstreren bij de landelijke intocht. Er werd 
ook een tegendemonstratie aangekondigd. Onder meer de Nederlandse Volksunie (NVU) 
kondigde een demonstratie aan, met als thema ‘Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet! Stop de 
kinderfeest haters!’  

Op 12 november 2016, de dag van de intocht was een noodverordening in Maassluis van 
kracht op grond van artikel 176 Gemeentewet en de artikelen 6 en 7 lid a en c van de Wet 
Openbare Manifestaties. Deze verordening was bedoeld als juridisch handvat om eventuele 
ongeregeldheden te voorkomen of in de kiem te kunnen smoren. De intocht verliep rustig, 
mede door inzet van honderden agenten, Mobiele Eenheid en vrijwilligers.  

De Kinderombudsman en Ineke Strouken, de directeur van het Kenniscentrum Immaterieël 
Erfgoed Nederland, kregen vele honderden haatmails nadat zij voorstelden Zwarte Piet aan te 
passen.  

In 2017 wilde de actiegroep Kick Out Zwarte Piet' actievoeren in Dokkum, maar zij bereikten 
de plaats niet. In Dordrecht werden door anti-Zwarte Piet-demonstranten vernielingen 
aangebracht aan het Sinterklaashuis. In 2018 waren in zeventien steden protesten 
aangekondigd door deze actiegroep.  

In november 2019 kwamen honderden mensen bijeen in Scheveningen om te protesteren 
tegen het aantasten van de Zwarte Piet traditie. In dezelfde maand werd een vergadering van 
actievoerders van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag verstoord door ‘aanhangers van Zwarte 
Piet’. Kort hierna berichtte dagblad de Volkskrant naar aanleiding van enkele recente 
incidenten met op KOZP gerichte agressie dat de ‘anti-Zwarte Piet-beweging’ aan goodwill leek 
te winnen. 

'Blokkeerfriezen' 

In 2017 werden enkele bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet door actievoerders 
klemgereden op de snelweg, zodat ze Dokkum, waar de landelijke intocht plaatsvond, niet 
konden bereiken. De demonstratie werd daarna alsnog verboden, uit vrees voor ernstige 
wanordelijkheden. De bussen met demonstranten waren ook in Weesp niet welkom. Daar 
werd door de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd toen vernomen werd dat de 
demonstranten naar deze plaats wilden komen. In oktober 2018 kregen vierendertig 
snelwegblokkeerders door de rechtbank taakstraffen opgelegd. De hoogste straf was 
weggelegd voor initiatiefneemster Jenny Douwes die tweehonderdveertig uur taakstraf kreeg 
en een maand voorwaardelijke celstraf wegens opruiïng. In de media werd rondom de 
rechtszaak veelvuldig van 'blokkeerfriezen' gesproken, en 'blokkeerfries' werd in 2018 tot 
'woord van het jaar' verkozen.  

In oktober 2019 werden in hoger beroep de straffen door het Gerechtshof verlaagd. Vijftien 
'blokkeerfriezen' kregen allen een taakstraf van 90 uur opgelegd, aanzienlijk minder dan 
aanvankelijk was geëist. Ook 'boegbeeld' Jenny Douwes kreeg negentig uur taakstraf 
opgelegd, terwijl tegen haar de maximale taakstraf van 240 uur en tevens een voorwaardelijke 
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celstraf van drie maanden was geëist. De door de verdediging bepleite vrijspraak zat er niet: 
volgens het hof was het blokkeren van de A7 bij Joure op 18 november 2017 door 34 
'blokkeerfriezen' een collectieve actie. ‘Alle deelnemers hadden hetzelfde doel’, aldus het Hof. 
De straf werd gematigd omdat er geen ernstige ongelukken waren gebeurd en het een incident 
betrof. De verdachten hadden een vermeend recht in eigen hand genomen en voor eigen 
rechter gespeeld. Een dergelijke ondermijning van een beslissing van het bestuur en het aan 
anderen de mogelijkheid ontnemen te demonstreren, achtte het Hof zeer ernstig en 
ontoelaatbaar. Juist impopulaire meningen behoren in een democratische samenleving door 
een demonstratie geuit kunnen worden. Het reguleren van betogingen en het handhaven van 
de openbare orde en veiligheid zijn bij uitstek taken van de overheid en niet van (groepen van) 
individuele burgers. Het was niet aan de verdachten ter bepaling waar en wanneer er mocht 
worden gedemonstreerd en evenmin voor een willen voorkomen van gevreesde 
ongeregeldheden zelf strafbare feiten te plegen. Van een overmachtssituatie was geen sprake 
en het handelen van de verdachten kon als eigenrichting worden aangemerkt. Dat kan volgens 
het hof niet worden getolereerd omdat dit ernstig afbreuk doet aan de 
democratische rechtstaat.  

Diverse winkels kondigden in 2014 aan Zwarte Piet uit hun winkelbeeld te verwijderen. De 
Pieten op verpakkingsmaterialen werden minder stereotiep. Zo kregen de figuren minder dikke 
lippen of hadden ze geen oorbellen meer. 

Verschillende retailers namen in 2015 initiatieven om alternatieven naast Zwarte Piet te 
zetten. Winkeliers zochten naar een toekomstbestendige invulling, omdat het sinterklaasfeest 
een van de belangrijkste periodes van het jaar voor hen is.  

Jumbo supermarkten haalde in 2016 beeltenissen van Sinterklaas en Zwarte Piet van het 
huismerk. Het bedrijf zou symbolen als de mijter van Sinterklaas en de pet van Zwarte Piet 
afbeelden. In etalages van winkels in het Groene Hart is Zwarte Piet eerder een uitzondering 
dan regel. Tegenstanders bekladden reclameborden voor een sinterklaasfeest in Amersfoort, 
de plaatselijke winkeliersvereniging besloot geen aangifte te doen van dit vandalisme.  

RTL Nederland zag in 2015 nog geen reden om het uiterlijk van Zwarte Piet te wijzigen. Op 24 
oktober 2016 maakte RTL Nederland bekend in televisieprogramma’s als De Club van 
Sinterklaas Pieten met andere kleuren en zogeheten ‘schoorsteenpieten’ of ‘roetveegpieten ‘ te 
tonen. RTL zou voortaan geen Zwarte Pieten meer inzetten. In 2017 zond RTL geen reclames 
uit waarin Zwarte Piet wordt afgebeeld, dit was reeds in 2016 besloten en aan bedrijven 
medegedeeld.  

In de programma's van de NTR wordt de naam Zwarte Piet sinds 2006 niet meer gebruikt, 
evenals oorringen en rode lippen. Het populaire Sinterklaasjournaal gebruikte in 2016 zowel 
zwarte- als blanke niet-geschminkte pieten, maar naast de klassieke Zwarte Pieten ook 
kleurige pieten en roetpieten. Begin oktober 2017 meldde de NTR de bontgekleurde Pieten 
vanaf dan niet langer te zullen gebruiken, aangezien het niet binnen de traditie past. De NTR 
meldde het uiterlijk niet te laten afhangen van de mening van de sterk uitgesproken voor- of 
tegenstanders: ’Je kunt met hen ook geen debat meer voeren, want het gaat hen alleen nog 
maar om hun zin doordrijven. Wij zoeken de nuance, de gulden middenweg.’ In 2019 spelen 
geen Zwarte Pieten meer mee bij de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal van de NTR, 
de Huispiet Maarten Wansink stopt.  

Paul de Leeuw maakte tot 2014 gebruik van Zwarte Pieten in zijn verschillende programma's 
van het format Sint en De Leeuw. Sindsdien werden de Zwarte Pieten vervangen door andere 
hulpjes. In 2015 besloot De Leeuw Sinterklaas te laten komen met vrouwen met blote 
gekleurde borsten en noemde hen 'Gekleurde Tieten'. Het jaar daarna in 2016 kwam 
Sinterklaas met kanariepieten en in 2017 met gespierde mannen in speedo’s genaamd 
Cadeau-kanjers, deze laatstgenoemde was een parodie op de koffermeisjes 
van Miljoenenjacht. Het jaar daarop, in 2018, werden de vervangende hulpjes ook afgeschaft 
en kwam Sinterklaas alleen. 

Nickelodeon toont sinds 2015 ongeschminkte Pieten.  

In het voorjaar van 2018 stond in het eerste seizoen van de televisieserie De Luizenmoeder 
het zwartepietendebat één aflevering centraal. In de aflevering werden alle typische voor- en 
tegenargumenten over Zwarte Piet door de acteurs aangedikt.   
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Scholen 

Uit een onderzoek in 2017 onder vierhonderd schooldirecteuren van het basisonderwijs bleek 
een duidelijk verschil tussen scholen van de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag en de overige gemeenten. Van de grote steden zet zeventien procent van de scholen 
Zwarte Pieten in en vierentachtig procent roetveegpieten. Op basisscholen in Utrecht werd in 
2017 gebruik gemaakt van roetveegpieten. In de rest van het land worden bij negenentachtig 
procent van de scholen Zwarte Pieten ingezet en tweeëntwintig procent (ook of alleen) 
roetveegpieten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat op vier procent van de scholen een 
regenboogpiet voorkomt. De zwartepietendiscussie heeft een rol gespeeld bij eenenzeventig 
procent van de scholen in de grote steden en bij vijfentwintig procent in de rest van het land. 

Lokale intochten 

 
 

Sinterklaas wordt in Groningen begeleid door Zwarte Pieten en Spaanse edelen, 2015 

 

Bij de lokale intocht in de wijk IJburg in Amsterdam op 23 november 2013 waren er als gevolg 
van de discussie enkele tientallen 'Gekleurde Pieten' 

Bij de landelijke intocht in 2014, dat jaar in Gouda, waren ook Pieten in andere kleuren dan 
zwart aanwezig. Bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam had een kwart van de Zwarte 
Pieten roetvegen op het gezicht. In de meeste Nederlandse gemeenten veranderde er echter 
weinig.  

In 2015 bracht Meppel voor de landelijke intocht aanpassingen aan. In Friesland bleven 
Zwarte Piet en zijn tegenhanger Swarte Pyt (de knecht van Sint Piter te Grouw) een zwarte of 
bruine kleur houden.  

Naast Amsterdam (waar 75% van de Pieten niet geheel zwart waren, Den Haag en Utrecht 
zetten ook Rotterdam en Leiden in 2016 roetveegpieten in. In de meeste dorpen en steden is 
Zwarte Piet bruin of zwart.  
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De gemeente Rotterdam besloot in 2017 de Zwarte Piet in drie jaar uit te faseren. In 
Amsterdam zou vanaf dit jaar geen enkele traditionele Zwarte Piet tijdens de intocht te zien 
zijn. De Amsterdamse pieten kregen het uiterlijk van Spaanse edellieden. Naast Amsterdam 
zouden ook de gemeentes Den Haag en Meppel geen Zwarte Pieten meer gebruiken.  

Buiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was in 2017 vrijwel enkel de traditionele 
Zwarte Piet te zien bij Sinterklaasintochten.  

In 2018 maakt Leiden bekend dat er in 2019 alleen schoorsteenpieten zullen zijn; voor 2018 
zelf beloofde men dat slechts vijftig procent van de Pieten nog zwart gingen zijn.  

In 2019 zijn zesenveertig plaatsen waar roetveegpieten worden ingezet. Andere plaatsen volgen 
het Sinterklaasjournaal van de NTR niet langer en hebben een alternatief via  You Tube. Het 
wordt bekend dat steeds meer vrijwilligers stoppen, ze willen geen schoorsteenpiet of andere 
moderne variant van dit karakter spelen.   

 

Vlaanderen  

 

 

 

De aankomst van Sinterklaas en Zwarte Piet in Gent, België, 2008 

 

In Vlaanderen leeft de discussie over Zwarte Piet minder. De discussie wordt voornamelijk 
gevoerd naar aanleiding van wat in Nederland gebeurt. Eind 2014 was het oordeel van het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat het beeld van Zwarte Piet 
niet discriminerend is. Het centrum riep wel op tot debat en vroeg ‘de figuur van Zwarte Piet 
in elk geval anders voor te stellen dan een domme, ondergeschikte of gevaarlijke zwarte man.’  

In 2015 werd de Vlaamse sinterklaasfilm Ay Ramon opgenomen, waarin het uiterlijk van 
Zwarte Piet aangepast was. Hij had geen kroeshaar, gekleurde lippen en oorbellen meer en 
zijn gezicht had zwarte vegen in plaats van dat hij volledig zwart was geschminkt. Dezelfde 
aangepaste Zwarte Piet trad ook aan in Antwerpen, tijdens de jaarlijkse intocht Wouter van 
Bellingen van het Minderhedenforum noemde deze roetveegpiet ’een eerbaar compromis in 
deze fase van de discussie’. 

In 2016 werd door verschillende Vlaamse zenders voor kinderen, speelgoedwinkels, 
theaterorganisaties en onderwijsinstanties een Pietenpact ondertekend; vanaf 2017 worden 
er geen volledig zwartgeschminkte pieten gebruikt. Dat stuitte echter op verzet. Verschillende 
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petities voor het behoud van de klassieke Zwarte Piet werden gelanceerd. Daarbij lieten ook 
verschillende mensen van Afrikaanse origine, zoals Lies Lefever, zich uit tégen dat Pact. 

In grote steden zoals Antwerpen en Gent trad in 2017 de roetveegpiet op, terwijl op het 
platteland de traditionele Zwarte Piet zichtbaar bleef.  

Ook het Vlaamse programma Dag Sinterklaas, kwam in 1993 al terug op de zwarte huidskleur 
van Zwarte Piet. Hierin werd echter beweerd dat Zwarte Piet eigenlijk een blanke is, die zwart 
geworden is omdat hij steeds door de (met roet gevulde) schoorstenen moet kruipen. 

Curaçao 

Op het Antilliaanse eiland Caracao bestaat sinds 2012 de gewoonte dat de Pieten alle kleuren 
van de regenboog hebben. Dit werd gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren van een 
kleine minderheid op het eiland. Er zijn naast deze gekleurde Pieten ook vele Pieten zwart 
geschminkt en Sanikolas (Sinterklaas) wordt wit geschminkt. Ook lopen smurfen en andere 
fantasiewezens mee in de optocht van Sanikolas. 

Aruba 

Op Aruba wordt de discussie wel gevoerd. In 2013 bleven de Pieten zwart.  

Bonaire 

Op Bonaire wordt Zwarte Piet niet als racistisch gezien, de discussie speelt hier niet en het is 
een traditie die men wil houden. Sinterklaas wordt wit geschminkt en de Zwarte Pieten worden 
ook geschminkt. Shaëdra Boromeo van het Centrum voor Jeugd en Gezin die de intocht 
organiseert: ‘Natuurlijk worden ze geschminkt. Pretu pretu. Zwarter dan zwart.’  

Canada 

De intocht van Sinterklaas in 2011 in New Westminster, een voorstad van Vancouver in 
Canada, werd afgeblazen na verhitte discussies over het al dan niet racistische karakter van 
Zwarte Piet.    
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Tegenstanders van zwarte piet tijdens een demonstratie met de slogan Zwarte Piet = Zwart 
verdriet. 

Ruim tachtig jaar verzet tegen Zwarte Piet veranderde weinig, maar sinds 2010 is het debat 
in een stroomversnelling geraakt en staan meer Nederlanders open voor verandering. 

 

Anton de Kom 

Cornelis Gerhard Anton de Kom is geboren te Paramaribo op 22 februari 1898. Hij is overleden 
te Kamp Sandbostel (Neugengamme) op 24 of 29 april 1945, De Kom was een Surinaams anti-
koloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 

De Kom werd geboren als zoon van de boer Adolf Damon de Kom en Judith Jacoba Dulder. 
Zijn vader was nog als slaaf geboren; zoals vaker gebeurde is de familienaam een omkering 
van de naam van de slaveneigenaar, Mok geheten.  

De Kom volgde de lagere school en de Mulo, en haalde het diploma boekhouden. Hij werkte 
bij de Balata Compagnieën Suriname en Guyana. Op 29 juli 1920 nam hij ontslag en verhuisde 
naar Haïti, waar hij ging werken bij de Societé Commerciale Hollandaise Transatlantique. In 
1921 vertrok hij naar Nederland. Hij deed een jaar vrijwillig dienst bij de Huzaren. In 1922 
ging hij bij een  adviesbureau in Den Haag werken. Daar werd hij een jaar later wegens een 
reorganisatie ontslagen, waarna hij vertegenwoordiger in koffie, thee en tabak werd voor de 
Haagse koffiebranderij Reuser en Smulders. Hier leerde hij zijn latere echtgenote kennen. 
Naast zijn werk was hij in tal van linkse organisaties actief, onder meer bij nationalistische 
organisaties van Indische studenten, en bij Links Richten. 
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De Kom vertrok op 20 december 1932 met zijn gezin naar Suriname, waar hij op 4 januari 
1933 aankwam. Vanaf dat moment werd hij door het koloniale gezag scherp in de gaten 
gehouden. Hij vestigde een adviesbureau op het erf van het huis van zijn ouders. Op 1 februari 
werd hij gearresteerd terwijl hij met een grote groep aanhangers op weg was naar gouverneur 
A.A.L. Rutgers. Zowel op 3 februari als een dag daarna verzamelden zijn aanhangers zich voor 
het kantoor van de procureur-generaal, om vrijlating van De Kom te eisen. Op 7 februari 
kwam een grote menigte bijeen op het Gouvernementsplein (later Oranjeplein en tegenwoordig 
het Onafhankelijksplein). Het gerucht ging dat De Kom zou worden vrijgelaten. Toen de 
menigte het plein niet wilde verlaten opende de politie het vuur. Er vielen twee doden en dertig 
gewonden. Deze dag staat sindsdien bekend als Zwarte dinsdag. 

Op 10 mei werd De Kom op een schip naar Nederland gezet. Hij had weinig keuze; nog 
maandenlang vastzitten zonder vorm van proces, of met zijn gezin weer terugkeren naar 
Nederland. Hij vond in Nederland geen regulier werk en schreef verder aan zijn boek Wij slaven 
van Suriname dat in 1934 in gecensureerde vorm verscheen. De Kom deed mee aan 
werklozenacties en werd in 1939 ingezet bij de Werkverschaffing. Voor de oorlog hield hij op 
communistische bijeenkomsten lezingen over het kolonialisme; hij had regelmatig contact met 
de Haagse communistische auteur Nico Wijnen.  

 

 

 

Na de Duitse inval in 1940, sloot De Kom zich aan bij het communistisch georiënteerde 
Nederlands verzet. Hij schreef op verzoek van Nico Wijnen artikelen voor het communistische 
verzetsblad  De Vonk en later voor het Revolutionair Socialistische blad met dezelfde naam, 
waarvan hij een van de oprichters, de schrijver Jef Last kende. 

Op 7 augustus 1944 werd hij gearresteerd voor de deur van zijn woning aan de Johannes 
Camphuysstraat in het Haagse Bezuidenhout. Hij werd gevangengezet in de gevangenis van 
Scheveningen (Oranjehotel) en werd diezelfde maand overgeplaatst naar Kamp Vught. Begin 
september 1944 kwam hij in Sachsenhausen terecht, waar hij moest werken voor de 
Heinkel vliegtuigfabriek. 

De Kom overleed op 24 april 1945 aan tuberculose in Kamp Sandnostel bij Bremervörde, een 
zogeheten buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme. Hij werd begraven in een 
massagraf. In 1960 werden zijn stoffelijke resten gevonden en overgebracht naar Nederland. 
Ze zijn bijgezet op de erebegraafplaats te Loenen.    
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Postuum werd hem in 1982 het Verzetsherdenkingskruis toegekend. 

De Kom was gehuwd met Petronella Borsboom. Het echtpaar had vier kinderen. Hun zoon 
Cees de Kom woont in Suriname. Judith de Kom kreeg bekendheid als 
voordrachtskunstenares. Hun kleinzoon is de dichter en psychiater Antoine de Kom. 

Van De Koms werken is veel verdwenen. Zijn belangrijkste werk is een historisch essay dat 
voor de nationalistische bewustwording van Surinamers van groot belang is geweest: Wij 
slaven van Suriname (1934). Van zijn ongepubliceerde roman Ons bloed is rood verscheen een 
fragment in het tijdschrift Adek (1983, nr. 5), van het filmscript Tjiboe is een stuk opgenomen 
in de bloemlezing Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989). ln 1969 verschenen gedichten 
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onder de titel Strijden ga ik (Stichting tot behoud en stimulatie van Surinaamse Kunst, 
Kultuur en Wetenschap). Zijn politieke geschriften en toespraken werden aangekondigd onder 
de titel A. De Kom spreekt door het Anton de Kom/Abraham Behr-Instituut, maar die uitgave 
is nooit verschenen. 

Eind 2008 zorgde de Vereniging Ons Suriname ervoor dat een groot aantal literaire 
manuscripten boven water kwam. In de jaren zestig waren ze in leen gegeven aan Surinaamse 
studenten in Leiden en sindsdien spoorloos verdwenen. Het ging om enkele versies van het 
filmscenario Tjiboe, om delen van twee romans (Ons bloed is rood en Om een hap rijst) en om 
een bundel Anansi-vertellingen, verhalen over de spin Anansi, door De Kom aangeduid 
als Anangsieh. 

Op 24 februari 2009 vond de overdracht plaats van het literaire archief van Anton de Kom - 
door zijn kinderen Ad en Judith - aan prof.dr. Michiel van Kempen van de Universiteit van 
Amsterdam. Het archief, dat ook de handschriften van De Koms gedichten bevat, wordt 
beschikbaar gesteld voor onderzoekers middels digitalisering. Dit archief zal op termijn 
terechtkomen in het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag. 

Anton de Kom, Wij slaven van Suriname (eerste uitgave 1934, eerste ongecensureerde uitgave 
1971), 10e druk, 2003, met een voorwoord van John Jansen van Galen en een extra 
voorwoord van Mildred Caprino.,  

 

 
Anton de Kom  
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Standbeeld Anton de Kom, Anton de Komplein, Zuid Oost Amsterdam  
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Suriname in de Tweede Wereldoorlog 

Er zijn niet veel Nederlanders die het weten, maar Suriname heeft een grote bijdrage geleverd 
aan de overwinning van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang was de 
Amerikaanse oorlogsindustrie voor zijn vliegtuigbouw voor meer dan zestig procent 
afhankelijk van Surinaamse bauxiet. Bovendien vochten honderden Surinamers mee tegen 
de Japanners en de Duitsers. De Surinaamse ambassadeur in Nederland vindt dit voldoende 
reden om Surinamers nauwer bij de Nederlandse herdenkingsplechtigheden te betrekken. 
‘Gezamenlijk herdenken doet recht aan de historische feiten.’ 

‘Het enige dat ik mij van de Tweede Wereldoorlog in Suriname kan herinneren is dat ik als 
jongetje van vijf jaar grote tanks over de zandwegen langs ons huis zag rijden en soms grote 
Zeppelins zag overkomen. Verder heb ik van de oorlog weinig meegekregen’, zegt Evert 
Azimullah, ambassadeur van Suriname in Nederland. ‘Pas toen ik opgroeide’, vervolgt 
Azimullah, ‘en ik meer ging lezen over de Surinaamse geschiedenis, ben ik erachter gekomen 
dat de rol van Suriname niet zo zijdelings is geweest als ik aanvankelijk dacht. Ik realiseerde 
mij toen ook dat er ons op school, in het op de Nederlandse leest geschoeide onderwijs, wel 
erg weinig over die Surinaamse bijdrage is verteld.’ 

De Surinaamse bijdrage aan de strijd van de geallieerden is een ondergeschoven kindje. Niet 
alleen autochtone Nederlanders, maar ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland en in 
Suriname zelf zijn maar nauwelijks op de hoogte van de betekenis van hun land voor het 
verloop van de oorlog. Ambassadeur Azimullah heeft daar ook wel begrip voor. ‘Temidden van 
het grote oorlogsgeweld valt de rol van het kleine landje Suriname natuurlijk weg, hoe 
belangrijk, en in veel opzichten ontroerend die rol ook is geweest’, zegt hij. ‘Maar voor een 
kleine gemeenschap als de Surinaamse gaat het om een belangrijk hoofdstuk uit de 
geschiedenis.’  

De ambassadeur houdt elk jaar een toespraak tijdens een oorlogs-herdenkingsplechtigheid 
van voor-malige werknemers van de KNSM in Amsterdam en merkt dan dat de Surinaamse 
oud-strijders en nabestaanden het zeer op prijs stellen dat er aandacht wordt besteed aan 
hun rol in de oorlog. Veel Surinaamse militairen deden tijdens de oorlog op 
koopvaardijschepen dienst als kanonnier om de vloot te beschermen tegen Japanse lucht- en 
Duitse torpedo-aanvallen. ‘Ook jongeren komen dan naar mij toe en zeggen 'Goh, ik wist dit 
allemaal niet. Er moet meer aandacht aan worden besteed.’ 
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Bauxiet en diep gevoelde loyaliteit aan Nederland zijn de twee sleutelbegrippen waar het bij 
de Surinaamse oorlogsbijdrage om draait. De enorme bauxietvoorraden waarover Suriname 
beschikte, werden vanaf 1939 van groot belang. Bauxiet is de grondstof voor aluminium en 
Engeland en de Verenigde Staten waren voor hun vliegtuigproductie, die in allerijl opgevoerd 
moest worden, voor hun bevoorrading grotendeels op de Nederlandse kolonie aangewezen. 
Tussen 1940 en 1943 leverde Suriname 65 procent van de Amerikaanse behoefte aan bauxiet. 
Zo belangrijk waren de Surinaamse bauxietmijnen dat Amerika in 1941 een legermacht van 
2.000 man in Suriname stationeerde om de mijnen te beschermen. De Amerikanen waren 
bang voor een inval vanuit het naburige Frans Guyana, dat de zijde van Vichy-Frankrijk had 
gekozen, of Brazilië, waar veel Duitsers woonden. Zelfs een Duitse invasie vanuit zee, met 
behulp van duikboten, werd niet uitgesloten.  De strijdmacht van Suriname, de Schutterij, 
leverde haar eigen bijdrage aan de verdediging van de bauxietmijnen: de troepenmacht groeide 
van 180 man in 1940 tot ongeveer 5.000 in 1942, onder wie voor het eerst ook Surinaamse 
vrouwen. Naast deze grotendeels op dienstplicht gebaseerde bijdrage kwam er vanaf mei 1940 
echter ook een grote golf van spontane steunbetuiging aan Nederland los. 
‘De Surinamers waren geschokt door de bezetting van Nederland. Ze voelden die als een 
inbreuk op hun eigen eer. Ze voelden zich verplicht Nederland en het koningshuis te 
verdedigen,’ aldus Azimullah. ‘Achteraf gezien is die enorme loyaliteit aan het koloniale 
moederland opmerkelijk te noemen. Maar je moet het natuurlijk in zijn tijd plaatsen. De grote 
massa van de Surinaamse bevolking wist niet beter dan dat de rood-wit-blauwe vlag en het 
koningshuis heilig waren. Ik denk trouwens dat de pro-Nederlandse houding die toen bij grote 
delen van het Surinaamse volk leefde, in 1999 nog steeds bestaat.’ 

Enkele honderden Surinamers meldden zich vrijwillig voor dienst in de Prinses Irene Brigade, 
een aanbod dat werd afgeslagen, volgens geschiedschrijver Lou de Jong zeer waarschijnlijk 
omdat de Nederlandse regering in ballingschap niet wilde dat de zwarte Surinamers bij blanke 
soldaten werden ingedeeld. Pas in de laatste oorlogsjaren werden honderden Surinaamse 
vrijwilligers ingedeeld bij troepen die tegen de Japanners vochten in Nederlands Indië. Zo'n 
200 Surinamers kwamen als 'gunners' op koopvaardijschepen terecht. Tientallen Surinamers 
sneuvelden. Een aantal van de Surinamers die bij het uitbreken van de oorlog in Nederland 
waren, sloot zich aan bij het verzet. Van hen is Anton de Kom, die door de Duitsers werd 
opgepakt en in een concentratiekamp werd gedood, de bekendste. Ook veel joodse Surinamers 
werden door de Duitsers weggevoerd en vermoord.In de ogen van Azimullah een van de 
opmerkelijkste bijdragen was de inzamelingsactie voor de aanschaf van een Spitfire. ‘De 
Surinaamse bevolking bracht meteen aan het begin van de oorlog achtendertigduizend gulden 
bijeen, destijds een omvangrijk bedrag, om een vliegtuig te kopen dat zou moeten meevechten 
voor de bevrijding van Nederland. Dat was voor zo'n kleine bevolking toch een prachtige geste', 
vindt Azimullah. ‘Als je bedenkt dat arme mensen die geen financiële bijdrage konden leveren 
hun aluminium pannen en potten omsmolten, dan geeft dat blijk van een verknochtheid aan 
Nederland die ronduit ontroerend is te noemen.’ 

Azimullah betreurt het dat de Surinaamse bijdrage bij de officiële herdenkingen vaak 
onderbelicht blijft. ‘Koningin Wilhelmina heeft destijds haar dank betuigd voor de rol van 
Suriname en premier Gerbrandy heeft openlijk verklaard dat de geallieerde overwinning mede 
te danken is aan olie uit de Nederlandse Antillen en de Surinaamse bauxiet. Dat is voor ons 
van grote betekenis geweest, maar daarna hebben we van Nederland weinig meer vernomen.’ 
De ambassadeur vindt dat de herdenkingsplechtigheden op 4 en 5 mei de gelegenheid bij 
uitstek zijn om de Surinaamse oorlogsbijdrage meer aandacht te geven. 

‘Wellicht zou het goed zijn Surinaamse vertegenwoordigers bij de herdenkingen uit te nodigen. 
Hun aanwezigheid heeft een sym-bolische functie en stemt mensen tot nadenken.’ Om die 
reden is de ambassadeur ook heel blij met de jaarlijkse deelname van de Surinaamse 
Oorlogsveteranen aan de kranslegging op de Dam.  ‘De aanwezigheid van Surinamers bij de 
herdenkingen draagt ertoe bij dat mensen beseffen dat ook Surinamers een rol hebben 
gespeeld in de oorlog. Als ze een Surinaamse vertegenwoordiging zien, maakt dat duidelijk: 
Suriname was erbij! Een Nederlands-sprekend volk heeft meegevochten onder Nederlandse 
vlag. Ze wilden niet anders. Daar moeten beide zijden toch ook iets bij voelen. Het is daarom 
meer in overeenstemming met de historische werkelijkheid als er meer Surinamers bij de 
herdenkingen in het land aanwezig zijn.’ 
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Azimullah maakt hierbij geen onderscheid tussen de Surinamers in Suriname en hun 
volksgenoten in Nederland. Gezamenlijk herdenken heeft volgens hem vooral in Nederland als 
bijkomend voordeel dat het de integratie stimuleert. ‘Ik denk zeker dat de Surinaamse 
Nederlanders het op prijs zouden stellen als er meer aandacht wordt besteedt aan de rol van 
Surinamers in de oorlog en zij erbij worden uitgenodigd. Het kan ook helpen een groter gevoel 
van verbondenheid tot stand te brengen tussen de Surinamers en de autochtone Nederlanders 
in deze multiculturele samenleving,’ zegt Azimullah. ‘Als we daar gezamenlijk staan, bij de 
herdenkingen, en andere Nederlanders en Surinamers zien dat, dan kan dat alleen maar een 
positieve uitwerking hebben op het integratieproces. Nee, ik zie geen enkel negatief element. 
Een nauwere betrokkenheid van Surinamers bij de herdenkingen zou een schot in de roos 
zijn.’ Bron: tweedewereldoorlog.org.   
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Cynthia Henri McLeod  
Cynthia Henri McLeod is geboren te Paramaribo op 4 oktober 1936. Ze is een Surinaamse 
schrijfster.  

McLeod werd geboren als Cynthia Ferrier; zij is een dochter van Eugenie Lionarons en  Johan 
Ferrier, de eerste president van Suriname. McLeod volgde de middelbare school in Suriname 
en studeerde verder in Nederland voor lerares Kinderverzorging en -opvoeding. Ze huwde met 
Donald McLeod, die zij in Nederland had leren kennen. In 1962 gingen zij naar Suriname, 
waar McLeod vervolgens MO Nederlands studeerde. Van 1969 tot 1978 was zij lerares 
Nederlands bij het vwo in Paramaribo. Haar echtgenoot werd in 1978 tot ambassadeur van 
Suriname in Venezuela benoemd. Daarna volgden posten in België en de Verenigde Staten. In 
het buitenland begon zij te schrijven en vooral tijdens haar verblijf in België was zij in de 
gelegenheid archiefonderzoek te doen in onder meer Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, 
Emmerich en Keulen. 

In 1986 keerden de McLeods terug naar Suriname en in 1987 verscheen haar debuut ‘Hoe 
duur was de suiker?’ bij uitgeverij Vaco in Paramaribo. De eerste druk was binnen enkele 
weken uitverkocht en Cynthia McLeod werd op slag de bekendste schrijfster van Suriname. 
Deze historische roman over de suikercultuur in de achttiende eeuw werd later opnieuw 
uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Conserve. Al gauw verschenen er ook andere 
historische romans van haar. 

In 1992 behaalde zij de akte MO-B Nederlands aan het Instituut voor de Opleiding van 
Leraren. 

Met regelmaat neemt McLeod deel aan festivals in verschillende landen. Van het Haagse 
festival Winternachten is zij adviseur. In oktober 2017 nam zij deel aan de Caraïbische 
Letterendag Junior in Amsterdam, georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren, het 
grootste festival van Caraïbische kinderboekenschrijvers ooit georganiseerd in Nederland. 

McLeod deed ruim vijf jaar intensief onderzoek naar Elisabeth Samson, een vrije 'zwarte 
vrouw' wier naam prominent voorkomt in grote historische werken over Suriname, omdat ze 
wilde trouwen met een blanke man, wat in Suriname in de eerste helft van de 18e eeuw 
verboden was. De resultaten van dit onderzoek werden eerst als studie uitgegeven door de 
Faculteit Culturele Antropologie van de Universiteit van Utrecht. Vervolgens bestudeerde 
McLeod nog eens acht jaar de sociale structuur en het maatschappelijke leven uit die periode. 
Dit stelde haar in staat Elisabeth als rijke vrije zwarte goed te plaatsen in deze samenleving, 
die gekenmerkt werd door vooroordelen en blanke suprematie. Dit alles komt tot uiting in 
haar roman De vrije negerin Elisabeth, gevangene van kleur. 

Door haar langdurige onderzoek heeft McLeod bijzonder veel kennis van de Surinaamse 
geschiedenis opgedaan, kennis die ze graag met anderen deelt. Zo organiseert ze voor de 
Surinaamse schooljeugd gratis educatieve tochten met haar boot de Sweet Merodia. Tijdens 
deze tochten over Surinaamse rivieren langs vroegere plantages vertelt zij veel over het 
verleden. Ook leidt ze stadswandelingen door het historische centrum van Paramaribo, dat 
sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. 
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Malcolm X 

Malcolm X, geboren als Malcolm Little te Omaha (Nebraska) op 19 mei 1925 is overleden te 
New York op 21 februari 1965. Hij was een van de Amerikaanse leiders en woordvoerders van 
de Nation of Islam, een Afr-Amerikaanse moslimorganisatie die onder meer streed voor gelijke 
rechten van de zwarte bevolking. Hij was oprichter van  Muslim Mosque en de Organization 
of Afro-American Unity. Begin 1965 werd hij vermoord. 

Tijdens zijn leven ontwikkelde hij zich van een kleine crimineel tot een van de militantste 
zwarte  separatische leiders van de VS die wereldwijde bekendheid verwierf als voorvechter 
van het panafrikanisme. Zijn ‘achternaam’ X is een verwijzing naar het verleden van de Afro-
Amerikanen die als slaven naar Amerika kwamen. Velen kregen daarbij dezelfde achternaam 
als die van hun eigenaren. De X duidt op het verlies van naam en identiteit. 

Malcolm werd geboren op 19 mei 1925 in Omaha) als vierde kind van in totaal zeven 
nakomelingen van Earl en Louise Little. Zijn vader, een overtuigd baptistische voorganger en 
aanhanger van Marcus Garvey, stierf in een tramongeluk al zijn er geruchten dat hij vermoord 
werd door blanke racisten. 

Acht jaar later, in 1939, werd Louise Little opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis waar 
zij zesentwintig jaar verbleef tot Malcolm en zijn broers en zusters haar daar uit lieten 
ontslaan. 

Malcolm verliet zijn middelbare school en na het verblijf in een aantal pleeggezinnen verhuisde 
hij naar Boston om bij zijn halfzuster te gaan wonen. In die tijd vond hij werk als 
schoenpoetser in een Lindy Hop nachtclub. In zijn autobiografie vertelt hij dat hij de schoenen 
van Duke Ellington en andere bekende zwarte muzikanten heeft mogen laten glimmen. Na 
enige tijd verhuist hij naar New York waar hij in de wijk Harlem in het criminele circuit 
belandt. Drugsdealen, gokken, prostitutie en berovingen bepalen zijn dagen voor een tijd. Om 
te voorkomen dat hij wordt opgeroepen om te dienen in het Amerikaanse leger tijdens 
de Tweede Wereldoorlog doet hij het tijdens de keuring voorkomen dat hij gek is. 

Op 12 januari 1946, op een leeftijd van twintig jaar, werd Malcolm veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van acht tot tien jaar wegens inbraak, vuurwapenbezit en diefstal. Op straat 
kreeg hij de bijnaam Red vanwege zijn rode haarkleur, die hij te danken had aan de lichte 
huidskleur van zijn moeder, die op haar beurt zo'n lichte huidskleur had omdat haar vader 
Schots was. In de gevangenis kreeg hij van zijn medegevangenen de bijnaam Satan, omdat hij 
constant liep te vloeken. 

In 1948 werd hij door een medegevangene wegwijs gemaakt in de leerstellingen van de Nation 
of Islam. De Nation of Islam omschrijft zichzelf als een militante islamitische groep die stelt 
dat de meeste Afrikanen moslims waren vóór ze gevangen en afgevoerd werden naar Amerika. 
Ze verkondigen dat alle Afro-Amerikanen zich moeten bekeren om zo terug te keren naar hun 
gestolen erfgoed. De Nation of Islam beschouwt zichzelf als een nationalistische groepering 
die streeft naar een onafhankelijke staat voor zwarten binnen de huidige Verenigde Staten. 

Malcolm bestudeerde de leerstellingen van Elijah Muhammad en verwierf zo veel kennis over 
de Nation of Islam. Ella, zijn halfzuster, zorgde dat hij naar een gevangenis met een minder 
streng regime in Massachusetts werd overgeplaatst. Hier bleef hij zich verder ontwikkelen 
door zelfstudie en begon hij een intense, na verloop van tijd zelfs 
dagelijkse correspondentie met Elijah Muhammad die zijn mentor werd. Na zijn 
voorwaardelijke vrijlating op 7 augustus 1952 mat Malcolm zich een gedistingeerd en 
burgerlijk imago aan met een das, bril, aktentas en horloge. 

In 1952 ontmoette Malcolm, na vele briefwisselingen vanuit de gevangenis, Elijah 
Muhammad in Chicago. In die periode verving hij zijn achternaam door de bekende X, als 
verzet tegen zijn slavennaam, Little. Later zou hij nog de moslimnaam El-Hajj Malik El-
Shabazz aannemen. 

Door zijn grote betrokkenheid bij de organisatie kwam hij ertoe verschillende Temples in het 
land te openen en er als voorganger de dienst te leiden. Door zijn vermogen om vurige en 
inspirerende toespraken te houden werd hij al snel beschouwd als de tweede man van de 
Nation of Islam. 
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In 1958 trouwde hij met Betty Jean Sanders in Lansing, Michigan. Met haar kreeg hij zes 
dochters, Attilah, geboren in 1958, Qubilah geboren in 1960, Ilyasah geboren in 1962, Amiliah 
geboren in 1964 en de tweeling Malaak en Malikah, geboren na Malcolms dood in 1965. 

Malcolms boodschap van zwarte segregatie inspireerde de jonge topbokser Cassius Clay om 
zich te bekeren tot de islam en zich aan te sluiten bij de Black Muslims, zoals de Nation of 
Islam destijds werd genoemd. Malcolm X werd zijn vriend en mentor. Dit lidmaatschap was 
opmerkelijk omdat de Nation zich tot dan steeds principieel tegen de als haram beschouwde 
bokssport had gekant. Bovendien zou boksen de zwarten eens te meer bevestigen in het 
(blanke) stereotiepe vooroordeel van hun domme, onderdanige en gewelddadige aard. 

Rond 1963 ontstonden er spanningen binnen de Nation of Islam. De populariteit van Malcolm, 
en vooral ook diens vriendschap met Cassius Clay, wekte afgunst bij Elijah Muhammad en 
andere voormannen van de organisatie. Uit wraak gaf Elijah Muhammad Clay de islamitische 
erenaam ‘Muhammad Ali’ op voorwaarde dat hij alle contacten met Malcolm zou verbreken. 
Nadat Malcolm zich ook nog laatdunkend had uitgelaten over de moord op de Amerikaanse 
president  John F. Kennedy (the chickens are coming to roost; 'boontje komt om zijn loontje'), 
legde Elijah Muhammad hem op 4 december 1963 een 90-dagen durend publiek spreekverbod 
op. Malcolm negeerde dit verbod en verliet op 8 maart 1964 gedesillusioneerd de Nation of 
Islam. 

In 1964 begon Malcolm te werken aan zijn autobiografie in samenwerking met Alex Haley. 

Gechoqueerd door aanhoudende (en later door Muhammads zoon Wallace bevestigde) 
geruchten over de overspelige verhoudingen van Elijah Muhammed met zes jonge privé-
secretaresses en diverse door Muhammad tegen hem aangestuurde doodsbedreigingen 
kondigde Malcolm X op 8 maart 1964 aan zich af te keren van de Nation of Islam en de Muslim 
Mosque, Inc. op te richten. In deze periode bleef hij nog trouw aan de leerstellingen van de 
Nation of Islam. In april van dat jaar hield hij zijn beroemde Ballot or the Bullet (stemrecht of 
de kogel) speech. Volgens hem was zwart geweld nog steeds gerechtvaardigd als 
zelfverdediging of als reactie op geweld of onrechtvaardigheden begaan door blanken. 

Malcolm kwam in contact met verschillende soennitische moslims, die hem aanmoedigden 
zich te verdiepen in hun manier van geloven. Al snel bekeerde hij zich tot de soennitische 
islam, wat leidde tot het maken van de Hadj naar Mekka in april 1964. Geconfronteerd met 
de tienduizenden pelgrims van allerlei ras, rang en stand, en dus ook heel wat blanke 
moslims, herzag Malcolm X, die zich voortaan Malek El-Shabazz liet noemen, zijn 
racistische gedachtegoed van zwarte superioriteit. Zijn jarenlange strijd om een vrijwillige 
segregatie van de Afro-Amerikanen uit de Amerikaanse samenleving af te dwingen met het 
oog op een terugkeer naar hun continent van oorsprong maakte plaats voor een, nog steeds 
radicaal, pleidooi voor een volwaardig Amerikaans staatsburgerschap. Hoewel Saudi Arabië de 
slavernij pas in 1962 afschafte, predikte de islam volgens Malcom X raciale gelijkheid, zonder 
onderscheid naar huidskleur. Als gevolg van dit nieuwe inzicht en dito marsrichting zocht hij 
toenadering tot andere zwarte politieke waaronder zijn pacifistische rivaal Martin Luther King. 
Door met hen te debatteren en samen te werken hoopte hij de strijd voor de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging aan te scherpen en te internationaliseren. Dit resulteerde in een 
eenmalige, korte ontmoeting en handdruk tussen beide activistenleiders tijdens een 
persconferentie na een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat op 26 maart 1964. Malcolm X 
bleef wel ijveren voor een zogenaamd zwart nationalisme, een marxistisch geïnspireerde socio-
economische samenwerking tussen zwarte Amerikanen met de bedoeling om eigen, aparte 
ondernemingen op te richten, zonder (inmenging van) blanke burgers.  

Op 14 februari 1965 werd zijn huis met een brandbom bestookt. Malcolm en zijn familie 
overleefden deze aanslag, waarvan nooit duidelijk is geworden wie er verantwoordelijk voor 
was. 

Een week later, op 21 februari, in Manhattan's Audubon Ballroom, was Malcolm net begonnen 
met een speech toen er een strubbeling ontstond in de groep toehoorders van vierhonderd 
personen. Toen Malcolms lijfwachten het probeerden te sussen, kwam een Afro-Amerikaanse 
man naar voren gerend en schoot Malcolm in de borst met een geweer. Twee andere mannen 
volgden en vuurden met pistolen op Malcolm. Toeschouwers wisten een van de moordenaars 
te overmeesteren. 
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De drie arrestanten waren leden van de Nation of Islam. Alle drie werden in maart 1966 
veroordeeld wegens moord: 

• Talmadge Hayer, de enige dader die duidelijk gezien is en de moord bekend heeft. Hij was 
tweeëntwintig jaar oud op het moment van de moord. Hij was één meter tachtig groot, 
woog eenentachtig kilo en woonde in Paterson (New Yersey). Hij was lid van de Nation of 
Islam en was reeds eerder gearresteerd in 1961 en 1963 voor respectievelijk ordeverstoring 
en gestolen-wapenbezit. Hij is op 27 april 2010 vrijgekomen na zeventien gratieverzoeken.. 

• Norman 3X Butler of Muhammad Abd Al-Aziz. Hij bleef erbij onschuldig te zijn. Hij werd 
ontslagen uit de gevangenis in 1985. Hij haalde de krantenkoppen in 1998 toen hij door 
Louis Farrakhan als hoofd van de Mosque No. 7 in Harlem van de Nation of Islam werd 
aangesteld. 

• Thomas 15X Johnson. Johnson veranderde zijn naam in Khalil Islam en werd in 1987 
vrijgelaten. 

Aanvankelijk weigerde Talmadge Hayer te onthullen wie zijn handlangers waren. In 1977 
verklaarde hij echter in twee officiële getuigenissen dat Norman 3X Butler en Thomas 15X 
Johnson onschuldig waren en noemde Albert Thomas, William Bradley, Leon David en Wilbur 
McKinley, allen ex-leden van een moskee in Newark, New Jersey, net als Hayer. 

Sommige onafhankelijke onderzoekers met veel kennis van de details van de zaak hebben de 
voormalige leider van de Nation of Islam, Louis Farrakhan, beschuldigd van betrokkenheid bij 
de moord. Farrakhan zelf ontkent nog steeds betrokkenheid. 

 

 
Malcolm X 
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Martin Luther King en Malcolm X ontmoeten elkaar voor een persconferentie. Beide mannen 
waren naar de senaat gekomen om te luisteren naar het debat over de ‘Civil Rights Act’,  26 
maart 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

1964, met Cassius Clay (Mohammed Ali) 
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Louis Farrakhan (Louis Eugene Walcott0 is geboren in de Bronx te New York op 11 mei 1933. 
Hij was lange tijd de leider van de Nation of Islam en Amerikaans politiek leider. 

Farrakhan groeide op in de West-Indische gemeenschap in Boston. Zijn moeder was een 
immigrante uit Saint Kitts en Nevis. Ze kwam in 1920 naar Amerika. Zijn vader, een 
Jamiacaanse taxichauffeur uit New York, was niet betrokken bij zijn opvoeding. 

Als nachtclubzanger in de jaren vijftig raakte hij onder invloed van Malcolm X en sloot hij zich 
aan bij de Nation of Islam. Dit was een in 1930 door  Elijah Muhammad opgerichte zwarte 
religieuze en politieke organisatie, waarin elementen van de Islam en een ideologie gebaseerd 
op zwart seperatisme en zwarte suprematie de boventoon voerden. 

In navolging van Malcolm X verving hij zijn achternaam Walcott door ‘X’. De Black Muslims 
zagen de achternaam net als het christendom als een voortvloeisel van de slavernij. Later koos 
hij de naam Abdoel Haleem Farrakhan, zijn roepnaam werd Louis Farrakhan. 

Als getalenteerd spreker en zanger maakte hij snel carrière bij de Nation of Islam. Hij kreeg 
de leiding over de grote moskee in Harlem, waar hij van 1965 tot 1975 imam was. Bij de breuk 
in 1963 tussen Malcolm X en Elijah Muhammad, leider van de Nation of Islam, koos hij 
openlijk de zijde van Muhammad. 

Na de dood van Elijah Muhammad in 1975 nam diens zoon Warith Deen Muhammad het 
stokje over. Hij koos een gematigder koers, meer gericht op de strikte naleving van de islam 
en veranderde de naam van de beweging verscheidene malen (‘World Community of Islam in 
the West’, ‘American Muslim Mission’). Farrakhan trad uit de beweging en richtte in 1978 zijn 
eigen organisatie op, die hij de oude naam ‘Nation of Islam’ gaf. De nadruk kwam opnieuw te 
liggen op zwart separatisme. 

In de jaren tachtig kreeg Farrakhan grote bekendheid. Hij hield toespraken om zijn aanhang 
onder de zwarte bevolking te vergroten en was een veelgevraagd spreker op 
massabijeenkomsten. Hij legde de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de zwarte 
Amerikanen om te zorgen voor het eigen sociale en materiële welzijn. Hij veroordeelde 
drugsgebruik en criminaliteit en drukte ouders op het hart hun kinderen goed op te voeden 
en ervoor te zorgen dat zij voldoende onderwijs genoten. Naast de zorg voor het gezin bepleitte 
hij de actieve deelname aan de zwarte gemeenschap. 

Farrakhan was lang een van de invloedrijkste zwarte leiders in de Verenigde Staten. Zijn 
opvattingen zijn echter controversieel en hij staat bloot aan zware kritiek. Hij houdt er ronduit 
seksistische en homofobe denkbeelden op na. Zijn extreme aanvallen op de blanke 
samenleving en zijn antisemitisme hebben bij zijn volgelingen en bij andere zwarte leiders 
protesten uitgelokt. 

Na de orkaan Katrina in 2005 beschuldigde hij de regering ervan met opzet de dijken 
rond New Orleans te hebben doorgestoken om de zwarte bevolking van de stad uit te roeien.  

In 2006 trad Farrakhan af als hoofd van de Nation of Islam. In een brief gedateerd 11 
september 2006 schrijft hij wegens ziekte niet meer te kunnen deelnemen aan het dagelijks 
bestuur. De brief werd gepubliceerd in de door hemzelf opgerichte krant The Final Call. 
Farrakhan verzekert zijn volgelingen dat de Nation of Islam niet uiteen zal vallen.  
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 Louis Farrakhan 
 

Elijah Muhammad is geboren als Elijah Poole te Sandersville (Georgia) op 7 oktober 1897 en 
is overleden op 25 februari 1975. Hij werd ook wel Elijah Karriem genoemd, was de oprichter 
en leider van de Nation of Islam. 

Elijah Muhammad beweerde dat hij in 1931 van Wallace fard Muhammad het woord van 
Allah ontvangen had. Diens leer werd de basis van de radicale theologie van de Nation of 
Islam. Hij raakte in opspraak toen hij verhoudingen bleek te hebben. Deze affaire leidde tot 
een breuk tussen Elijah Muhammad en Malcolm X. 

Na zijn dood werd Elijah Muhammad opgevolgd door zijn zoon Warith Deen Muhammad. 
Warith Deen Muhammad voerde enkele hervormingen door en bracht de Nation of Islam 
dichter bij het soennisme. Ook gaf hij de Nation of Islam een nieuwe naam. Louis 
Farrakhan splitste zich hiervan af en noemde zijn splinterbeweging weer Nation of Islam.  

 

 
Elijah Muhammad 
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Laatste woorden  

Martin Luther King liet zien wat ons te wachten staat als wij een mens willen zijn. Geen Jezus, 
maar een mens. Een mens met passie, naastenliefde, verantwoordelijkheid en eindeloos 
optimisme. Maar ook een mens met tekortkomingen en immense ruimte voor verbeteringen.  

De toekomst van Nederland ligt in onze handen, en straks in de handen van onze kinderen 
en kleinkinderen. We wonen hier met verschillende mensen, verschillende culturen en 
tradities.  Velen gingen ons voor. 

Maar ook de vrijheid van meningsuiting vind ik erg belangrijk. Kritiek op alle heilige huisjes 
en boeken verwelkom ik. Eenzijdige kritiek op de Islam en de Koran verwerp ik. Je zal mij 
altijd aan de kant van de Koerden en de Palestijnen vinden, maar ook aan de kant van mensen 
in armoede hoewel ze veertig uur per week werken, aan de kant van degene die niet verder 
komen dan armoedige huisvesting en aan de kant van Turkse-Nederlanders die zich constant 
moeten verantwoorden voor wat er in Turkije gebeurt. 

De sfeer is verziekt. Verziekt door degenen die zich superieur wanen en zich zodanig gedragen, 
door politici die discriminatie en racisme in het land aanwakkeren, door een overheid die 
onrechtvaardige wetten door de strot van haar volk ramt, door gebrek aan kennis over ons 
koloniale verleden en onze migratiegeschiedenis, verziekt door xenofobie, armoede en 
economische ongelijkheid. Bron: justiceandpeace.nl.  

Tegenstanders van Zwarte Piet proberen al geruime tijd zijn kleur te veranderen. Uit recente 
peilingen blijkt zesentachtig procent van Nederland nog altijd niet overtuigd. Sneeuwwitje 
blijft wit en Zwarte Piet blijft zwart. Steeds meer mensen hebben echter de moed zich uit te 
spreken tegen racisme en geweld. De verandering is niet te stoppen, laten we de beweging 
voortzetten zodat alle intochten zwarte piet-vrij worden. Het verzet tegen Zwarte Piet is niet 
alleen van deze eeuw en richt zich niet alleen op de sinterklaastraditie. Wanneer alle pieten 
het land weer uit zijn moet er meer aandacht komen voor het institutioneel racisme in 
Nederland.     

 

  

Slavernijmonument Tropen Museum 
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Slavernijmonument Oosterpark Amsterdam  

  

Enter, 12 maart 2020 


