Burgemeester P. Krikke
Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Amsterdam, 16 september 2019
Betreft: demonstratie Racial Volunteer Force

Geachte burgemeester Krikke,
Op 28 september zal in Den Haag een demonstratie worden gehouden door de Racial Volunteer
Force (RVF). De RVF is een openlijk neonazistische groepering die antisemitische complottheorieën
verspreidt. In Den Haag wil zij tegen ‘de zionistische schaduwmacht in Nederland’ demonstreren. Een
korte blik op haar website maakt duidelijk waar zij voor staat: het antisemitisme druipt van de
teksten af. De demonstratie heeft dan ook niets met Israël te maken, maar richt zich tegen Joodse
gemeenschappen in Nederland.
Na de verschrikkingen van de Holocaust waarbij meer dan zes miljoen Joden op gruwelijke wijze om
het leven zijn gebracht, hebben we als samenleving met elkaar gezegd: ‘Nooit meer!’. Nooit meer
uitsluiting, nooit meer ontmenselijking en nooit meer genocide. Bij eerdere betogingen van de RVF
werden hakenkruizen getoond en de Hitlergroet gebracht. Op 20 april jongstleden, de geboortedag
van Adolf Hitler, organiseerde de RVF een bijeenkomst ‘ter ere van onze Führer Adolf Hitler’. Wij
vragen ons dan ook oprecht af hoe het mogelijk is dat de gemeente Den Haag 75 jaar na de
bevrijding van Nederland een groepering de ruimte geeft die luidkeels roept: ‘Opnieuw!’.
We hebben begrepen dat het besluit om deze demonstratie niet te verbieden, is genomen op grond
van het niet in gevaar zijn van de openbare orde en veiligheid. Wij zijn van mening dat de
denkbeelden van deze groepering wel degelijk een gevaar vormen voor de veiligheid. Wie denkt dat
de demonstratie rustig is verlopen als er geen stoeptegels door de ruiten zijn gevlogen, sust zichzelf
onterecht in slaap. Woorden en denkbeelden die oproepen tot het uitsluiten van een bepaalde
bevolkingsgroep zijn vele malen bedreigender voor de veiligheid dan een eenmalig onrustig verlopen
demonstratie.
In een tijd van groeiend antisemitisme en een groot gevoel van onveiligheid bij de Joodse
gemeenschap is het juist aan bestuurders en politici om duidelijk te maken dat antisemitisme geen
plaats kan en mag hebben in onze samenleving. Op dit moment worden Joodse scholen,
gebedshuizen en overige Joodse instellingen al bewaakt door de marechaussee. Niet bepaald het
moment om een fascistische groepering als de RVF ruimte te bieden om nog meer haat te
verspreiden.

Wetend dat u met ons de denkbeelden van de RVF afkeurt en verafschuwt, rekenen wij er op dat de
gemeente Den Haag zich samen met ons er hard voor zal maken dat een groepering als de RVF niet
de ruimte krijgt haar gevaarlijke gedachtegoed verder te verspreiden. Juist als internationale stad van
recht en vrede heeft Den Haag een naam hoog te houden.
Met de meeste hoogachting,
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