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Brigitte Clercx is oprichter en partijleider van Forza Rucphen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Anti-islamcartoon en ‘kruistocht’
als speerpunt: ‘Forza Rucphen
solliciteert naar vervolging door
OM’
RUCPHEN - Mag een politieke partij campagne voeren met leuzen als
‘Geen islamiet in ons gebied’? Volgens deskundigen pleegt Forza
Rucphen hiermee mogelijk strafbare feiten. Dat concluderen zij op basis
van teksten en beelden die Forza op sociale media verspreidt.

De PVV-afsplitsing onder leiding van raadslid Brigitte Clercx profileert zich daar
als ‘gewoon lekker rechts’ en ‘de enige partij die niet de linkse agenda
uitvoert’. In de gemeente Rucphen heeft minder dan 3 procent van de
bevolking een niet-westerse migratie-achtergrond en een moskee staat er niet.
Toch zou ook de PVV er volgens een flyer van Forza niet in zijn geslaagd ‘de
islamitische invasie in de dorpen’ te stoppen.

Forza heeft meer met Forum voor
Democratie, zegt Clercx in
een YouTube-video waarin ze zich
laat interviewen door de omstreden
radicaal-katholiek Thomas van
Oeffelen - een voormalig lid van het
extreemrechtse Identitair Verzet en
nummer vijf op de Forza-kieslijst. De
link met FvD blijkt ook uit het
partijprogramma, dat op 35 punten
overeenkomt met dat van FvD in Roosendaal. Tien zijn er zelfs woord voor
woord hetzelfde.

Wie is Thomas van Oeffelen?

Thomas van Oeffelen is een
conservatieve katholieke activist met
een rechts-radicaal verleden. Lees
hier meer over hem en zijn
geloofsorganisatie - en waarom
deze niet meer welkom is in de kerk
van Sint Willebrord.

'Kruistocht tegen moslima’s’
Meer dan FvD, is Forza een
expliciete anti-islampartij. In de
berichten die Clercx op het
partijkanaal op Telegram plaatst,
wordt dat kracht bij gezet met emoji's
van gekruiste zwaarden en een
karikaturale cartoon van een bruine
man met tulband, vergezeld door de
tekst ‘Geen islamiet in ons gebied’.

En in een filmpje dat de partij in
december op Facebook plaatst,
wordt een ‘Reconquista’ een van de
drie belangrijkste partijspeerpunten
genoemd, terwijl een rood kruis door
een tekening van een vrouw met een
hoofddoek verschijnt. Ondertussen
klinken opzwepende quotes en
muziek uit de film 300, over de
beroemde bloedige veldslag uit de
Griekse geschiedenis: driehonderd
Spartanen die tot de laatste man
vechten tegen het veel grotere
Perzische leger.

Screenshot uit het partijkanaal van Forza
Rucphen op Telegram. © Telegram/Forza
Rucphen

De ‘Reconquista’ (letterlijk ‘herovering’ in het Spaans) was de periode van
middeleeuwse kruistochten in het huidige Spanje en Portugal. Christelijke
koninkrijken op het Iberisch schiereiland verdreven joden en vooral moslims uit
het gebied, of dwongen hen zich te bekeren tot het christendom.

‘Hardcore extreemrechts’
Net als de Heilige Catharina van Siena Stichting van Van Oeffelen, waar ook
Clercx kind aan huis is, zegt ook Forza nadrukkelijk op te komen voor de
‘Nederlandse katholieke identiteit’. Die zou volgens Forza bedreigd worden
door ‘marxistische clubs’ die er ‘alles aan doen’ deze kapot te maken. Op
Telegram roept Forza kiezers op om hun kinderen ‘een vaderlandslievende
opvoeding’ te geven, gebaseerd op ‘het geloof van hun voorouders’.

Het klinkt als duidelijk verbonden met alt-
right en identitaire bewegingen: hardcore
extreem rechtse hoekjes
- Daniël Knegt, historicus en fascisme-expert

Het is (beeld)taal die past bij hedendaags extreemrechts in binnen- en
buitenland, zegt historicus Daniël Knegt, verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam en gespecialiseerd in de geschiedenis van fascisme. ,,Het beeld
van de vreemdeling die onze cultuur kapot komt maken is niet nieuw. Dit soort
xenofobe campagnes met sterk anti-islamitisch karakter zien we al sinds 2001,
maar dit is wel erg uitgesproken. En het gaat ver. Het klinkt als duidelijk
verbonden met alt-right- en identitaire bewegingen: hardcore extreemrechtse
hoekjes.”

(Tekst gaat verder onder de cartoon)

Van partijkanaal Forza Rucphen op Telegram © Forza Rucphen

De verwijzing naar de film 300 valt Knegt in het bijzonder op. ,,Dat circuleert
veel in de behoorlijk radicale, internationale altrightwereld. Het idee van
opoffering door de zogenaamd blanke, Europese Grieken, tegen de Perzen, is
erg populair. Amerikaanse pro-vuurwapenmilities gebruiken het ook als
metafoor voor hun ‘strijd’ tegen de overheid.”

‘Duidelijk pad richting radicalisering’
Volgens Knegt gaat het te ver om Forza als fascistisch te bestempelen;
daarvoor is een revolutionair einddoel met een verregaande acceptatie van
geweld een essentieel kenmerk, dat ontbreekt. ,,Maar als je het idee van
‘islamisering’ opvat als een samenzwering om Nederland kapot te maken,
wordt gewone compromispolitiek onmogelijk. Als je dat écht gelooft en het lukt
je niet dat ‘gevaar’ via de stembus af te wenden, wat ga je dan doen? Dat is
een duidelijk pad richting radicalisering. Dan kun je wel richting fascisme
afdrijven.”

Als ik deze partij zou bijstaan, zou ik mijn
cliënt toch echt wel waarschuwen dat dit
strafrechtelijk te ver gaat
- Mark Broere, strafrechtadvocaat

Met deze manier van campagne voeren, begeeft Forza zich volgens
strafrechtadvocaat Mark Broere in elk geval ‘welbewust op glad ijs’. ,,Met name
de verwijzing naar de kruistochten is een open sollicitatie naar het Openbaar
Ministerie, om deze zaak strafrechtelijk te bekijken”, vindt hij. ,,En als het OM
daarvoor zou dagvaarden, wordt het een juridisch taaie zaak. Als ik deze partij
zou bijstaan, zou ik mijn cliënt toch echt wel waarschuwen dat dit strafrechtelijk
te ver gaat.”

(Tekst gaat verder onder het screenshot)

Een 'reconquista' is een van de belangrijkste speerpunten van Forza Rucphen, zegt de partij op
Facebook. Een mogelijk strafbare verwijzing naar de kruistochten, zeggen deskundigen. © Screenshot
van Facebookpagina Forza Rucphen

Volgens Broere, die de beelden samen met collega’s beoordeelde, maakt
Forza zich met dat filmpje schuldig aan aanzetten tot geweld. ,,Hiermee wordt
namelijk verwezen naar een gewelddadig verleden. Daarbij waren Arabieren al
het doelwit, maar dat wordt met de afbeelding met het kruis erdoorheen nog
eens extra benadrukt.”

Aanzetten tot discriminatie
Volgens rechtsgeleerde Marloes van Noorloos, verbonden aan Tilburg
University, hebben politici in de context van een verkiezingscampagne een
bijzonder grote vrijheid van meningsuiting. ,,Maar de grens ligt bij aanzetten tot
haat of discriminatie, of het beledigen van een groep mensen wegens hun
religie”, zegt ze. ,,Juist in zo'n verkiezingscontext is alles erop gericht een groot
publiek te bereiken en dan is het risico om haat te zaaien des te groter, met alle
gevolgen van dien.”

Dit filmpje riekt naar een strijd tegen vrouwen
met hoofddoek in algemene zin
- Marloes van Noorloos, rechtsgeleerde

Net als Broere ziet Van Noorloos dat
Forza speelt met die grens. De
cartoon en leus ‘geen islamiet in ons
gebied’ vallen volgens haar mogelijk
onder aanzetten tot discriminatie.
,,Zie ook de ‘Reconquista’. In het
verkiezingsprogramma pleiten ze
voor een hoofddoekverbod voor
bijvoorbeeld boa’s. Dat is al staand
beleid in de meeste gemeenten, dus
dat zal niet snel als strafbaar
aanzetten tot discriminatie worden
gezien. Maar dit filmpje riekt meer
naar een strijd tegen vrouwen met
hoofddoek in algemene zin”, zegt
Van Noorloos.

Een rechter zou zoiets kunnen
interpreteren als aanzetten tot
discriminatie van moslims, zegt ze.
,,De wat militaristische inslag van
termen als ‘Reconquista’ en de
partijnaam Forza kan daarbij qua context meespelen. Maar hoe de rechtspraak
dit interpreteert hangt ook af van de omstandigheden. Ze zullen de personen
hierachter willen horen en zo wat meer context willen krijgen.”

Brigitte Clercx en Forza Rucphen wilden gisteren niet reageren op vragen van
deze krant.

Brigitte Clercx van Forza Rucphen © Foto Jan
Zandee / Pix4Profs
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Dit is het wensen lijstje van deze
Halderberge naren: ‘Het woningaanbod is
gewoon dramatisch’
8 maart

De perfecte
ochtendrouti ne:
‘Word al moe als ik
eraan denk’

11 maart

Petra (44) woont met
gezin in groot huis:
'Gelukkig
energiecontract drie
jaar vastgelegd’

ENERGIEREKENING

11 maart

Zo maak je
eenvoudig en snel je
eigen gifjes
Je ziet ze dagelijks voorbijkomen
op sociale media: korte
animaties met veelal een…
komische boodschap, beter
bekend als gifs. Je kunt11 maart
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Door een daklekkage
woont Riet (84) al
drie weken bij haar
zoon: ‘Het liefst
slaap je gewoon
thuis’
11 maart
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Teler ziet dit jaar af van
asperges: ‘Gasprijs is te
hoog’
Kweker Arno Loos uit Moerstraten gaat dit jaar geen asperges telen.
Reden: door de extreem hoge gasprijs is het niet meer rendabel.
Landbouworganisatie ZLTO denkt dat er meer bedrijven gaan volgen.
8 maart

Tip ons | Hoe je de
redactie van BN
DeStem gemakkelijk
kunt bereiken
21 december
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Viaducten beklad
met aanstootgeven -
de teksten: 'Elke
euro die het
verwijderen kost, is
er één te veel’
7 maart
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Mislukt woningbouwplan
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Fijnaart
1 januari

Voor Rucphen bleef bij de
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oude: ‘dat gaf ons een…
voorsprong’
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Dinteloord eindelijk wat
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windmolens en het AFC’
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Eerste burgemeester
Halderberge: ,,Ondanks alle
kinderziektes gaf het…
pionieren veel energie.’’
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opvanglocatie De Brink

3
Man bracht buren en
brandweer in gevaar door
brand: ‘Je bent echt…
gestoord, wilde je ons dood
hebben?’

PREMIUM

4
Opvang voor 150 Oekraïense
vluchtelingen in De Brink en
Moerweide in Roosendaal
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WEEKDEAL: Dagboek van
een Herdershond

Van €74 voor €64

Hotelovernachting bij NH
Hotels voor 2 personen

Voor €89

Burgers' Zoo

Van €24.5 voor €19.5

Bastion Hotelovernachting
voor 2 personen

Van €107 voor €79

Matthäus Passion – J.S.
Bach + gratis
geschenkpakket t.w.v. €70,-.

Van €80 voor €49
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In Langeweg vind je alleen
een kapper en restaurant,
toch wil Vincent (18) er heel
graag blijven wonen
6 maart

Gezocht: jongere (14-20 jaar)
voor in de rubriek Jong in
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Sieb (18) doet veel in en rond
zijn dorp: ‘In Welberg is
altijd wat te beleven’

PREMIUM

JONG IN...

Het leukste aan Bergen op
Zoom? ‘Dat we elke maand
een excuus vinden om een…
tof evenement te houden’
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Binnenstad wordt dit jaar
één grote proeftuin voor
Rondje Roosendaal

Opvang voor 150 Oekraïense
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Moerweide in Roosendaal
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