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Twee jaar na de bestorming 
van het Capitool 

Aangezien er geen wettelijke middelen zijn om Trump tot me-
dewerking te dwingen, zal de 6 januari-commissie het moeten 
doen zonder de inbreng van een van de hoofdrolspelers in het 
drama dat zich bijna twee jaar geleden in Washington voltrok. 
Dit is wellicht een tegenvaller voor degenen die zich hadden 
verheugd op de vertoning die Trumps getuigenis ongetwijfeld 
was geworden, maar opmerkelijk genoeg is de aanwezigheid 
van de man zelf niet cruciaal voor het werk van de commissie. 
Ook zonder Trumps medewerking heeft de commissie al veel 
aan het licht gebracht over wat er op 6 januari 2021 en in de 
voorafgaande periode precies gebeurd is. Zoveel zelfs dat het 
al de moeite waard is om de balans op te maken en te kijken 
wat de diepere betekenis is van de gebeurtenissen van die 
dag.

De bestorming van het Capitool was van een ongehoorde bru-
taliteit. Maatschappelijke onrust en ontevredenheid over de 
politieke en bestuurlijke elite zijn vrij normale verschijnselen, 
maar pogingen om in het hart van de democratie met geweld 
een verkiezingsuitslag ongedaan te maken, zijn in het Westen 
in de laatste decennia vrij zeldzaam. De vele beelden van hul-
peloze bewakers en politieagenten, gevoegd bij de wetenschap 
dat er vijf dodelijke slachtoffers zijn gevallen, maken de ge-
beurtenissen van 6 januari 2021 alleen maar schokkender. 

Maar behalve choquerend was de aanval ook veelbetekenend. 
Mede door het werk van de 6 januari-commissie hebben we 
ook geleerd hoe vandaag de dag de extreemrechtse beweging 
in elkaar zit. 

De extreemrechtse beweging waar we momenteel mee te 
maken hebben, is een veelkoppig monster, met naast geweld-
dadige groeperingen ook aanhangers in de politiek, de politie 
en het leger, met een online milieu waar racistische ideeën 
worden genormaliseerd en met een deel van de bevolking dat 
deze ideeën tolereert en zelfs accepteert. Op 6 januari 2021 
kwamen al deze elementen samen. 

DE PROUD BOYS EN DE OATH KEEPERS
Lange tijd ging de dreiging van extreemrechts vooral uit van 
gewelddadige groeperingen die aanvallen uitvoerden op mos-
keeën, asielzoekerscentra, vluchtelingen en niet-witte etnische 
groepen. De VS heeft een rijke geschiedenis met dit soort groe-
pen, bijvoorbeeld uit de militiebeweging en uit de witte-supre-
matiebeweging. Het was dan ook weinig verrassend dat dit 
soort groepen, onder meer de Oath Keepers en de Proud 
Boys, betrokken waren bij de aanval op het Capitool. Volgens 
het bewijs dat de 6 januari-commissie heeft verzameld, was er 
duidelijk sprake van een voorbereide actie. De dag van tevoren 

Wie de Amerikaanse politiek in de afgelopen jaren ook maar een klein beetje heeft gevolgd, kon uittekenen wat er stond 
te gebeuren toen de commissie die namens het Huis van Afgevaardigden onderzoek doet naar de bestorming van het 
Capitool op 6 januari 2021, Donald Trump opriep om onder ede te komen getuigen. De oud-president legde de dagvaard-
ing naast zich neer en spande een rechtszaak aan tegen de commissie. Als voormalig president, zo luidt de aanklacht, 
kan Trump niet door het Congres worden gedwongen om te getuigen over welke zaak dan ook. Om deze reden zou het 
verzoek van de 6 januari-commissie onrechtmatig zijn.

Teun van Dongen

Wat we geleerd hebben over de extreemrechtse beweging in de VS en daarbuiten
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hadden de Oath Keepers hun wapens opgeslagen in een hotel 
net buiten Washington. Hun arsenaal was zo omvangrijk dat 
een van de leiders van de groep tegen de commissie zei dat 
hij ‘niet zoveel wapens op één plek had gezien sinds [hij] in het 
leger zat’. 

Na de opslag van de wapens zijn de leiders van de Oath 
Keepers op een parkeerplaats in Washington gefilmd terwijl ze 
in gesprek waren met een leider van de Proud Boys. Ze hadden 
het over hun ‘plannen voor morgen’ en noemden daarbij het 
Capitool. Dit wekt op zijn minst sterk de indruk dat er naast 
voorbereiding ook sprake was van coördinatie. Maar de ex-
treemrechtse gewapende groeperingen overlegden niet alleen 
met elkaar; ook hebben ze mogelijk contact gehad met de top 
van de Republikeinse partij. Op 29 november is onder ande-
ren de leider van de Oath Keepers, Stewart Rhodes, schuldig 
bevonden voor  ‘opruiende samenzwering’ vanwege zijn rol in 
de Capitoolbestorming. Hij kan een gevangenisstraf van maxi-
maal 20 jaar krijgen.

TRUMP EN DE REPUBLIKEINSE PARTIJ
Waar extreemrechts voorheen een beweging was die zich in de 
politieke marges bevond, zijn extreemrechtse ideeën de laat-
ste decennia ook door partijen in de politieke ‘mainstream’ 
omarmd. Deze partijen verkondigen ideeën over cultuur, mi-
gratie en dergelijke die niet wezenlijk verschillen van die van 
de extreemrechtse groeperingen. Soms komt het zelfs voor dat 
leden van rechts-populistische partijen tegelijk lid zijn van ex-
treemrechtse groeperingen. Dit laatste is onder meer het geval 
in Duitsland, waar de federale veiligheidsdienst constateerde 
dat verschillende leden van extreemrechtse groeperingen zich 
in de Alternative für Deutschland (AfD) hadden verenigd in 
‘der Flügel’ (de Vleugel), het radicale deel van de partij. Ook 
in andere Europese landen hebben zich dergelijke vormen van 
overlap voorgedaan. In Nederland zijn enkele jaren geleden 
leden van de extreemrechtse groep Erkenbrand gesignaleerd 
bij bijeenkomsten van Forum voor Democratie, terwijl in Bel-
gië het Vlaams-nationalistische Schild & Vrienden in dit op-
zicht een belangrijke rol speelt. Deze groep raakte in opspraak 
toen enkele jaren geleden uitkwam dat verschillende leden in 
buitenlandse kampen gevechtstrainingen hebben gevolgd, ter-
wijl anderen namens het Vlaams Belang op kieslijsten hebben 
gestaan.

Ook in de VS is de scheidslijn tussen extreemrechts en de par-
lementaire politiek al enige tijd aan het vervagen. Groeperin-
gen als de Proud Boys, de Oath Keepers en zelfs de Ku Klux 
Klan gebruiken de Republikeinse partij al langer als vehikel 
om hun politieke doelstellingen te verwezenlijken. Ze probe-
ren hun leden op Republikeinse kieslijsten te krijgen of pro-
beren druk uit te oefenen op de leiding van de partij om een 
extreemrechts beleid te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van 
migratie. Tijdens zijn presidentschap heeft Donald Trump her-
haaldelijk laten blijken dat hij waarde hecht aan de steun van 

extreemrechtse groepen. Nog afgezien van zijn xenofobe reto-
riek heeft hij op cruciale momenten, namelijk na de extreem-
rechtse aanslag in Charlottesville en tijdens een verkiezingsde-
bat met Joe Biden, duidelijk nagelaten om zich van groepen als 
de Proud Boys te distantiëren.

Maar rond de bestorming van het Capitool deden leden van 
de Republikeinse partij meer dan het legitimeren van extreem-
rechtse ideeën. Dankzij de 6 januari-commissie is inmiddels 
veel aan het licht gekomen over de wijze waarop de trumpi-
aanse vleugel van de Republikeinse partij druk heeft uitge-
oefend op ambtenaren en bestuurders, tot de vicepresident 
aan toe, om de officiële erkenning van de verkiezingsuitslag 
te dwarsbomen. Al voor de verkiezingen werkten Trump en zijn 
getrouwen, in het bijzonder Roger Stone, aan een plan om het 
presidentschap niet aan Joe Biden te hoeven afstaan. Ze re-
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kenden hierbij op de steun van rechters en bestuurders die 
Trump tijdens zijn ambtstermijn had benoemd.

En zelfs daar is het niet bij gebleven. Er zijn namelijk ook con-
tacten geweest tussen Trumps getrouwen en leden van de 
Proud Boys en de Oath Keepers. Zolang het rapport van de 
6 januari-commissie nog niet is verschenen, moeten we een 
slag om de arm houden, maar het minste wat we nu al kunnen 
constateren, is dat de Republikeinen op verschillende momen-
ten in de aanloop naar 6 januari contacten met gewapende 
groepen hebben gehad. Roger Stone heeft via een versleu-
telde chat-app contact gehad met de Proud Boys en de Oath 
Keepers, en werd op de ochtend van 6 januari gezien in het 

gezelschap van twee Oath Keepers die later op de dag betrok-
ken waren bij de bestorming van het Capitool. Verder gaf een 
Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden de dag voor 
de aanval een rondleiding door het Capitool aan een groep 
mensen die volgens de 6 januari-commissie verdacht gedroe-
gen en op ongebruikelijke plekken foto’s maakten. Een van de 
deelnemers aan de rondleiding is te zien op videobeelden van 
de aanval. 

Al met al lijkt het er dus op dat extreemrechtse politici binnen 
de Republikeinse partij een belangrijke rol hebben gespeeld in 
de aanval op het Capitool.

Ook zonder Trumps medewerking heeft de commissie al veel aan het licht gebracht over wat er op 6 januari 2021 en in de voorafgaande periode precies gebeurd is. Afge-
beeld is de bestorming van het Capitool die dag (foto: Tyler Merbler / Wikimedia Commons / CC BY 2.0)
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HET LEGER EN DE POLITIE
Echter, extreemrechts is niet alleen in politieke partijen door-
gedrongen; in verschillende landen zijn er ook zorgen over een 
extreemrechtse aanwezigheid in politie-eenheden en het leger. 
In allerlei landen, onder meer Duitsland, Griekenland, Brazilië 
en ook de VS, bestaan zorgen over politieagenten, militairen, 
trainers en commandanten met extreemrechtse sympathieën. 
In enkele gevallen zijn er banden tussen de politie of het leger 
en extreemrechtse groeperingen aan het licht gekomen. Der-
gelijke vormen van overlap geven voeding aan de vrees dat 
rechtsextremisten sterker en gevaarlijker zijn nu ze toegang 
hebben tot de expertise en het wapentuig van het leger en de 
politie. Vooralsnog is er bij de meest dodelijke extreemrecht-
se aanslagen geen sprake geweest van betrokkenheid van 
militairen of politieagenten, maar de bewustheid van het pro-
bleem is groeiende.

Ook de aanval op het Capitool geeft reden tot zorg over ex-
treemrechtse sympathieën juist in de organisaties die de VS 
tegen extreemrechts moeten beschermen. Nog niet alle geval-
len zijn afgehandeld, dus het is mogelijk dat er nog verdach-
ten onschuldig worden bevonden, maar vast staat dat er zich 
ook militairen en politieagenten onder de bestormers van het 
Capitool bevonden. Vijf militairen in actieve dienst worden 
momenteel strafrechtelijk vervolgd voor hun rol in de aanval, 
evenals verschillende politieagenten. Daarnaast zijn verschil-
lende politieagenten geschorst of onderwerp van een intern 
onderzoek door hun eenheden.

Tijdens de bestorming van het Capitool bleek echter dat ook 
passieve steun van de politie een probleem kan zijn. Met an-
dere woorden, enkele agenten van de Capitol Police sympa-
thiseerden met de aanvallers en lieten hen daarom hun gang 
gaan. Op videobeelden is bijvoorbeeld te zien hoe deze agen-
ten de bestormers doorlieten of zelfs enthousiast begroetten. 
Ook verschenen op sociale media selfies van de aanvallers, 
poserend met agenten van de Capitol Police. Dit laat onverlet 
dat veel andere agenten naar eer en geweten hun werk pro-
beerden te doen en eenvoudigweg overweldigd werden door 
de woeste meute. Tegelijkertijd laten de uitingen van sympa-
thie met extreemrechtse coupplegers evenwel ook zien hoe ge-
vaarlijk het kan zijn als degenen die de wet moeten handhaven 
om politieke redenen hun plicht verzaken.

COÖPTATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE ONVREDE
Tijdens de pandemie probeerden extreemrechtse groeperingen 
om aansluiting te vinden bij de bredere onvrede over de restric-
ties die de overheid oplegde om het coronavirus in te dammen. 
Zo waren in Nederland extreemrechtse groepen als Voorpost 
aanwezig bij protestmarsen en demonstraties tegen het over-
heidsbeleid. Andere Nederlandse voorbeelden zijn de boeren-
protesten en de demonstraties voor het behoud van Zwarte Piet. 
Dit zijn thema’s die op zichzelf niet extreemrechts zijn, maar die 
extreemrechts wel gebruikt in zijn narratief dat de Nederland-

se cultuur bedreigd wordt door linkse regeringen, immigratie en 
dergelijke. Ook in andere landen probeert extreemrechts zich 
op te werpen als vertolker van maatschappelijke onvrede, ook 
voor mensen die niet extreemrechts zijn. In Duitsland speelden 
extreemrechtse groeperingen bijvoorbeeld een belangrijke rol in 
de protestbeweging tegen de aanpak van de pandemie.

Door aan te haken bij dergelijke acties, probeert extreem-
rechts de steun van de bevolking te winnen zonder duidelijk 
herkenbare extreemrechtse retoriek te gebruiken of openlijk 
racistische of extremistische ideeën te verkondigen. Op deze 
manier ontstaat een groep sympathisanten die zelf wellicht 
niet eens extreemrechts is, maar die de extreemrechtse bewe-
ging wel op verschillende manieren kan helpen.

De extreemrechtse groeperingen en leiders die samen de 
aanval op het Capitool hebben voorbereid, mobiliseerden de 
onvrede die onder een deel van de bevolking bestond over de 
uitslag van de verkiezingen of meer in het algemeen over de 
macht van de ‘liberals’. Ook dit is geen zaak die per se ex-
treemrechts is, maar waar extreemrechts wel op kan inspelen. 
Door het beeld te scheppen dat de Democraten het president-
schap van Donald Trump hebben gestolen, deden degenen 
die het Capitool bestormden zich voor als voorvechters van de 
democratie.

Op 6 januari 2021 steunde op zijn minst een deel van het on-
tevreden deel van de bevolking de extreemrechtse Proud Boys 
en de Oath Keepers door samen met hen het Capitool binnen 
te dringen. Een studie naar 900 personen die strafrechtelijk 
worden vervolgd voor hun deelname aan de bestorming, laat 
zien hoe divers de massa die dag was. Er zaten leden van de 
Proud Boys en de Oath Keepers bij, maar zij waren duidelijk 
een minderheid; het overgrote deel van de aanvallers had 
geen banden met dergelijke organisaties. Een eerdere studie 
naar 193 gearresteerden wees uit de deelnemers afkomstig 
waren uit alle lagen van de bevolking, en velen van hen weken 
nogal af van het gebruikelijk profiel van extreemrechtse ge-
weldplegers. Het Capitool is bestormd door een groep mensen 
waar eigenlijk, afgaand op hun demografische kenmerken, 
niet zoveel bijzonders mee aan de hand was. Dit kan erop wij-
zen dat extreemrechts nu steun krijgt uit bredere lagen van de 
bevolking. Het zij aan zij optrekken met extreemrechtse groe-
pen lijkt, in ieder geval in het voorbeeld van de bestorming van 
het Capitool, geen probleem meer.

DESINFORMATIE EN COMPLOTTHEORIEËN
Een laatste belangrijk element van de hedendaagse extreem-
rechtse beweging is het online milieu waar tegenstanders 
worden gedemoniseerd en zwartgemaakt, complottheorieën 
worden verspreid en waar leugens worden verkondigd om ex-
treemrechtse standpunten te legitimeren. Door onder meer 
gebruik te maken van zogenaamd ironisch bedoelde memes, 
gieten de verspreiders van extreemrechtse online content hun 
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boodschap in een vorm die voor gebruikers van social media 
herkenbaar is. Daarbij wordt de extreemrechtse propaganda 
ook nog als apolitiek gebracht, bijvoorbeeld door het te doen 
voorkomen alsof een bericht naar een serieuze wetenschap-
pelijke of journalistieke publicatie verwijst of afkomstig is van 
iemand die niet bij een partij hoort. Het gevolg is dat extreem-
rechtse content moeilijk als zodanig herkenbaar is.

Veel thema’s in extreemrechtse online content in Europa zijn 
komen overwaaien uit de VS, dus het is niet verwonderlijk 
dat de online beïnvloeding ook bij de aanval op het Capitool 
een rol heeft gespeeld. In de jaren voorafgaand aan de presi-
dentsverkiezingen van november 2020 gingen in Amerikaan-
se online fora allerlei complottheorieën rond, variërend van de 
betrokkenheid van prominente Democraten bij kindermisbruik 
en satanistische rituelen. Andere content stelde dat de Demo-
cratische plannen om iets aan klimaatverandering te doen, on-
derdeel waren van een grote samenzwering om een dictatuur 
te vestigen.

De potentiële achterban van de extreemrechtse beweging 
stond dus al wantrouwend tegenover de Democraten. Geen 
wonder dus dat velen van hen zich na de verkiezingen lieten 
overtuigen door desinformatie over verkiezingsfraude. Opmer-
kelijk daarbij was dat met name verspreiders met een militaire 
achtergrond (of die beweerden die te hebben), zich als patri-

otten profileerden of aanhangers van QAnon waren. Militaire 
dienst en patriottisme kunnen in de VS op grote waardering 
rekenen, juist omdat ze het partijbelang overstijgen, dus ook 
hier zien we de schijn van neutraliteit waarmee verspreiders 
van extreemrechtse online content aanhang voor hun ideeën 
proberen te werven. QAnon is, met de felle retoriek tegen de 
zogenoemde ‘deep state’, wel degelijk een politieke beweging, 
maar verkondigt geen uitgesproken ideologie of politiek pro-
gramma. In het verholen karakter van de voortdurende stroom 
tegen de Democraten gerichte online content ligt waarschijn-
lijk een deel van de verklaring voor het gegeven dat niet alleen 
de Amerikanen uit de extreemrechtse beweging zelf in actie 
kwamen toen Trump hen opriep om op te rukken naar het Ca-
pitool. De geesten waren ook buiten extreemrechtse kringen 
rijp gemaakt.

EXTREEMRECHTS ALS BREDE BEWEGING
De extreemrechtse beweging, in de VS en daarbuiten, bestaat 
niet langer uitsluitend of hoofdzakelijk uit gewapende groepe-
ringen. Extreemrechts heeft zich ingewerkt in politieke partij-
en, het leger en de politie, kan rekenen op de steun of accep-
tatie van een deel van de bevolking dat zelf niet extreemrechts 
is en beschikt over een online tak die desinformatie en com-
plottheorieën verspreidt om de eigen ideeën en standpunten 
te legitimeren. Extreemrechts voert strijd op vele fronten.

Op 29 november is  de leider van de Oath Keepers, Stewart Rhodes, schuldig bevonden vanwege zijn rol in de Capitoolbestorming. Hier is hij afgebeeld (foto: Flickr / Folsom-
Natural / CC BY 2.0)
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Gezien het feit dat extreemrechts in Europa net zo goed een 
bredere beweging is geworden, met dezelfde componenten als 
in de VS, ligt de vraag voor de hand of een incident als de 
bestorming van het Capitool zich ook in Europa zou kunnen 
voordoen. Hoe groot dit risico is, hangt af van de hoe sterk 
de verschillende delen van de extreemrechtse beweging in 
een land zijn. In Nederland, bijvoorbeeld, zijn geen gewapende 
groeperingen als de Proud Boys en de Oath Keepers en lijkt 
het probleem van extreemrechtse aanwezigheid in politie en 
strijdkrachten minder groot te zijn dan in de VS en Duitsland.

Maar daarmee is de kous nog niet af. De vraag of bijvoor-
beeld een bestorming van het Binnenhof of (nogmaals net 
als in 2020) van het Duitse parlementsgebouw mogelijk is, is 
namelijk te beperkt. De bestorming van het Capitool was bij-
zonder omdat het een gevolg was een samenwerking van alle 
elementen van de extreemrechtse beweging. Maar ook zonder 
dat alle elementen samenkomen, kan de extreemrechtse be-
weging problemen geven. In plaats van de dreiging van deze 
beweging te reduceren tot een incident als de bestorming van 
het Capitool, is het dus zaak om na te gaan welke elemen-

ten in een land aanwezig zijn, vast te stellen hoe ze op elkaar 
kunnen inwerken of elkaar kunnen versterken en vervolgens 
om te kijken wat voor dreigingen daaruit volgen. De les van 
de aanval op het Capitool is dus niet alleen dat een aanval op 
een parlementsgebouw tot de mogelijkheden behoort, maar 
vooral hoe divers de dreiging van extreemrechts is. Dat moet 
het uitgangspunt zijn bij het analyseren van de dreiging van 
extreemrechts: verschillende combinaties van de delen leiden 
tot verschillende dreigingen. Alleen vanuit dat perspectief is 
het mogelijk om te bepalen waar we op voorbereid moeten zijn.

Op 30 november kondigde de voorzitter van de onderzoeks-
commissie aan dat het rapport nog voor de kerst van 2022 
verschijnt.

Teun van Dongen is Programme Lead Current and Emerging Threats bij het 
International Centre for Counter-Terrorism (ICCT).
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Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.

Tijdens de bestorming van het Capitool bleek dat ook passieve steun van de politie een probleem kan zijn. Met andere woorden: enkele agenten van de Capitol Police 
sympathiseerden met de aanvallers en lieten hen daarom hun gang gaan. Afgebeeld staan agenten tegenover aanhangers van Trump bij het Capitool (foto: lev radin / 
Shutterstock.com)


