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Genocides loochenen wordt strafbaar door de uitbreiding van de negationismewet. Dit opiniedelict 

is opportunistisch, overbodig en inefficiënt, en voor Marc Reynebeau vooral een hinder in het 

historische debat. 

Charles Michel (MR) greep hij de herdenking van de genocide in Rwanda een kwarteeuw geleden 

aan om aan te kondigen dat het in België verboden wordt om die genocide (en die in ex-

Joegoslavië) te ontkennen. Zo wil de Raad van Europa het en na Pasen stemt het parlement erover. 

Het fundamentele probleem met wetgeving als deze is dat overheden, politici of rechters een rol 

aannemen die eigenlijk die van historici is, dat ze zelfs academische discussies willen beslechten, 

met de strafwet als gezagsargument. Niet alleen beperkt het opiniedelict de meningsvrijheid, het 

beperkt ook de vrijheid van historisch onderzoek. Dat ontleent zijn dynamiek net aan de kritische, 

revisionistische praktijk, het ter discussie stellen van de voorlopige waarheden waarvan historici 

zich altijd bedienen. 

Zo rijst de vraag of wetten als deze wel een maatschappelijk nut hebben. Nee, stelt de jurist 

Jogchum Vrielink in zijn proefschrift (2010), dat precies betoogt dat de negationismewet, hoe 

‘goedbedoeld’ ook, niet alleen hinderlijk maar ook ineffectief en zelfs contraproductief is. En de 

wet leidde al tot intimidatie van bonafide wetenschappers. 

De uitbreiding van de wet die de regering nu op het oog heeft, staat niet geïsoleerd. In heel Europa 

heeft de politiek de neiging om wat ze niet direct onder controle heeft, te beteugelen door de echo 

ervan in de publieke ruimte te vervolgen, zoals het ‘verheerlijken’ van terrorisme – en dan zal ze 

zelf wel bepalen wat dat inhoudt. Politici wekken zo de schijn van waakzaamheid en daadkracht, al 

doen ze er niet meer mee dan zichzelf een goed geweten kopen. 
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