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xii ii  Taboes in de linkse kerk' 

Pimm Fortuyn introduceerde het begrip 'linkse kerk'. Hij doelde daarmee op 
dee voogdij die de progressieve culturele elite uitoefende op het publieke 
debat.. Fortuyn wist, volgens het klassiek populistische recept, het wantrou-
wenn tussen de spraakmakende gemeente en brede lagen van het kiezersvolk 
tee politiseren. Maar hij had wel gelijk. De manier waarop de 'linkse kerk' 
politiekee tegenstanders monddood maakte en ongewenste opvattingen bui-
tenn de orde plaatste, heeft schade toegebracht aan het functioneren van de 
democratie,, luidt de conclusie van dit hoofdstuk. 

Omm 'stigmatisering' te voorkomen werd slecht nieuws over achtergestel-
dee groepen als asielzoekers, migranten en uitkeringsgerechtigden verdonke-
remaand.. Het signaleren van misdragingen van deze objecten van progres-
sievee zorgzaamheid werd als politiek vals spel beschouwd. De 'linkse kerk' 
eigendee zich zo het morele recht toe te bepalen wie wel en wie niet 'politiek 
correct'' opereerde. 

Pogingenn van WD-leider Bolkestein de migrantenkwestie te politiseren, 
werdenn verdacht gemaakt. Bolkestein zou 'inspelen op onderbuikgevoelens', 
datt wil zeggen irrationele angsten bij de kiezers exploiteren en aanzetten tot 
vreemdelingenhaat.. Tegen Fortuyn zelf hanteerde de 'linkse kerk' het zwaar-
stee wapen dat in de Nederlandse politieke cultuur beschikbaar is: de Tweede 
Wereldoorlog.. Vergelijkingen met Hitler, Himmler, Eichmann, Mussolini, de 
NSB,, het fascisme, het racisme en het antisemitisme waren niet van de lucht. 
Opp i mei 2002 noemde premier Kok de fortuynisten een 'nationalistische 
bewegingg die ons in Europa niet veel goeds heeft gebracht. We moeten ons 
daartegenn teweer stellen. Het is heel erg gevaarlijk.' De LPF beschouwde deze 
uitspraakk als 'de feitelijke vogelvrijverklaring van Pim Fortuyn door de 
Nederlandsee minister-president'.399 

Maarr het bleef niet bij verbaal geweld. Aanslagen op Hans Janmaat, lei-
derr van de Centrum-Democraten, en Aad Kosto, als staatssecretaris belast 
mett asielbeleid, gingen aan de politieke moord op Fortuyn vooraf. Deze 
extreem-linksee gewelddaden versterkten het taboe op het migrantenvraag-
stuk.. Het intimiderende effect van de gewelddadige politieke acties die in de 
jarenn tachtig en negentig in Nederland plaatsvonden, was aanzienlijk. 
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Hoee moeten deze ontsporingen van links worden verklaard? Volgens de 
socioloogg Herman Vuijsje heeft Nederland een 'verhoogde gevoeligheid op 
gebiedenn als privacy, etnische relaties en overheidsdwang'.''00 Deze gevoelig-
heidd werd vanaf de jaren zestig gecultiveerd door de spraakmakende linkse 
intelligentsiaa van academici, journalisten, publicisten en politici, door Vuijs-
jee ironisch omschreven als 'weldenkend Nederland'. Op zoek naar de oorza-
kenn van de Nederlandse taboes op inbreuk op de privacy, het maken van 
etnischh onderscheid en het pleiten voor dwang door de staat, stuitte Vuijsje 
opp het sterke publieke schuldgevoel dat de Nederlandse culturele bovenlaag 
inn de jaren zestig ontwikkelde over het grote aantal joden dat tijdens de 
Duitsee bezetting was weggevoerd. 

Inn zijn standaardwerk over de vernietiging van de Europese joden, verge-
leekk de Amerikaanse historicus Raul Hilberg de 'grondigheid' waarmee de 
Nederlandsee joden werden opgepakt en weggevoerd naar de vernietigings-
kampenn met die van de joden in het Derde Rijk zelf.401 De passieve Neder-
landsee houding ten opzichte van de jodenvervolging werd het morele ijkpunt 
vann de protestgeneratie van '1968'. De mythe 'Nederland-verzetsland' van de 
jarenn vijfti g werd door radicaal links vervangen door de mythe van het 'herle-
vendd fascisme'. Deze nieuwe oorlogsmythe voedde een anti-autoritair ethos. 
Conformistischh gedrag moest worden gewantrouwd, terwijl verzet tegen de 
overheidd en de burgermansmoraal blijk gaf van de correcte mentaliteit. 

Opp basis van de theorie van Vuijsje volgt eerst een reconstructie van het 
ontstaann van de progressieve publieke moraal van de jaren zestig en zeven-
tig.. Vervolgens worden voorbeelden gegeven van politieke taboes. Aan de 
handd van de aanslagen op Janmaat en Kosto wordt het proces van politieke 
radicaliseringg beschreven dat uiteindelijk kan leiden tot politieke moord-
aanslagen.. Naar aanleiding van de interventie van Bolkestein volgt een uit-
eenzettingg over de miskenning van het migrantenvraagstuk. 

Wanneerr het politieke debat wordt gevoerd in een oorlogssfeer van 'goe-
den'' tegen 'slechten', zijn er geen mogelijkheden tot een politiek vergelijk te 
komenn waarin uiteenlopende morele opvattingen worden verzoend tot een 
democratischh gelegitimeerd compromis. Het smoren van het noodzakelijke 
publiekee debat over een nieuwe sociale kwestie, de mislukte integratie van 
migranten,, heeft de kwaliteit van de politieke besluitvorming negatief beïn-
vloed.. Uiteindelijk werkte de taboeïsering van dit vraagstuk contraproduc-
tief:: het taboe speelde de opkomst van het etnocentrisch populisme in de 
kaart. . 
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DeDe exploitatie van de joodse tragedie 

Dee vernietiging van het Nederlandse jodendom is een tragedie zonder weer-
gaa in onze nationale geschiedenis. De joden zaten, doordat ze geen kant op 
konden,, bij het begin van de bezetting al in de val. De Oostenrijkers die de 
leidingg hadden over bezet Nederland legden een enorme ijver aan de dag. 
Rijkscommissariss Seyss-Inquart verklaarde tijdens zijn proces dat hij de 
Duitsee instructies niet had afgewacht. In oktober 1940 begon Seyss-Inquart 
mett de economische uitschakeling door het afkondigen van ontslagen van 
joodsee functionarissen in overheidsdienst en het onteigenen van joodse 
ondernemingen.. In augustus 1941 waren alle joodse tegoeden, samen een 
waardee vertegenwoordigend van 400 miljoen gulden, geblokkeerd in 
afwachtingg van onteigening. Deze 'arisering' van hun ondernemingen 
maaktee van de gehele joodse gemeenschap een arme en behoeftige bevol-
kingsgroep.. Haar bewegingsvrijheid werd vanaf januari 1941 steeds sterker 
beperkt,, en in de bevolkingsadministraties werden joden met een j op hun 
persoonsbewijss als zodanig geïdentificeerd. 

Naa provocaties van NSB'ers die in de Amsterdamse jodenbuurt synago-
genn in brand staken, brak verzet uit, waarbij één Nederlandse nazi werd 
gedoodd en verscheidene winkels van nazi's werden geplunderd. Daarop 
werdd de joodse wijk afgesloten en werden de niet-joden geëvacueerd, zodat 
eenn getto ontstond. Nadat bovendien 400 joden als vergelding naar een con-
centratiekampp waren gezonden, brak als protest op 25 februari 1941 een 
algemenee staking uit, die drie dagen later door de bezetters werd gebroken. 
Nadienn hebben zich geen massale protestacties meer voorgedaan. 

Dee door de bezetter ingestelde Joodse Raad, een omvangrijke uit joden 
bestaandee organisatie, werd ingeschakeld bij het deporteren van uiteindelijk 
105.0000 van de 140.000 in Nederland levende joden. Met goederenwagons 
vann de Nederlandse Spoorwegen werden de joden naar de kampen Vught en 
Westerborkk vervoerd. Van daaruit werden ze naar diverse vernietigingskam-
penn getransporteerd. Veel joden die probeerden aan deportatie te ontkomen 
doorr onder te duiken, werden alsnog opgepakt of verraden. Slechts enkele 
duizendenn joden werden in de onderduik gered. Een gelijk aantal overleefde 
dee oorlog als partner van een niet-jood. De meeste Nederlandse joden kwa-
menn omm in de vernietigingskampen Auschwitz (60.000) en Sobibor (34.300). 

Dee conclusie van Hilberg loog er niet om: nergens ontmoette de vernie-
tigingg van de joden en het stelen van hun bezittingen zo weinig tegenstand 
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alss in Nederland. De grote meerderheid van de joden werd door de Joodse 
Raadd bij de Duitsers afgeleverd. Nederlandse ambtenaren, politiemensen en 
bankierss collaboreerden effectief met de bezetter.402 

Dee eerste vijftien jaar na de oorlog was er nauwelijks aandacht voor de 
joodsee tragedie. Er was, zowel bij de overlevenden als bij de niet-joodse 
Nederlanders,, een ongemakkelijk stilzwijgen. Nederland hield in de jaren 
vijfti gg angstvallig vast aan de mythe van 'verzetsland', zich beroepend op 
hett feit dat de bevolking geweigerd had zich te laten nazificeren. 

Toenn de naoorlogse generatie in de jaren zestig volwassen begon te wor-
den,, hetgeen samenviel met de zeer omstreden Amerikaanse oorlog in Viet-
nam,, begonnen de kinderen hun ouders ter verantwoording te roepen. Het 
stilzwijgenn over het lot van de joden werd doorbroken door de publiciteit 
rondd het proces tegen ss-officier Adolf Eichmann in 1961, voor het weekblad 
ElsevierElsevier verslagen door de jonge schrijver Harry Mulisch,*" het boek Onder-
ganggang uit 1965 van de historicus Jacques Presser en door de televisieserie De 
BezettingBezetting van Loe de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdo-
cumentatie,, die werd uitgezonden tussen i960 en 1965. 

Dee Nederlandse houding ten opzichte van de jodenvervolging werd het 
morelee ijkpunt voor de naoorlogse protestgeneratie. Vuijsje constateerde de 
wordingg van een nieuwe oorlogsmythe: onzee ouders waren halve nazi's die 
nett zo schuldig waren als de Duitsers zelf. De jongeren ontwikkelden op 
basiss van dit 'plaatsvervangende schuldgevoel' - 'wat zou ik in de oorlog 
hebbenn gedaan?' - een politieke opdracht: het 'herlevend fascisme' moest 
bestredenn worden, er moest worden gewerkt aan het 'racisme in jezelf. In 
elkee agent school als het ware een ss'err en verzet tegen de autoriteiten was 
mett terugwerkende kracht verzet tegen de moffen.404 

Vuijsjee beschrijft het mechanisme van het ten eigen bate oproepen van de 
oorlogsherinnering:: 'In de jaren zeventig eigenden allerlei actiegroepen zich 
dee moord op de joden toe als kapstok voor eigen opinies en verlangens. Kra-
kerss spraken van "overheidsracisme" en "deportatiepraktijken" en noemden 
politieagentenn "mensenjagers". De Anne Frank Stichting ging voor in deze 
"kapstokbenadering":: zij begon de oorlogsgebeurtenissen aan te wenden als 
"didactischh hulpmiddel" voor het tijdig onderkennen van herlevend fascisme 
enn racisme. Het voorbeeld werd overal in Nederland nagevolgd door plaat-
selijkee antifascismecomités. En door Ed van Thijn, die op de Auschwitz-
herdenkingg van 1984, sprekend over de verhouding tussen autochtone Ne-
derlanderss en immigranten, zei dat "in Nederland weer bordjes verschijnen 
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mett 'Voor joden verboden', al is de tekst nu aangepast aan een veranderen-
dee bevolkingssamenstelling". (...) Pas in de jaren negentig ontstond in bre-
deree kringen irritatie over het lichtvaardig gebruik van de "kapstokmetho-
de".'405 5 

DeDe moraalvan '1968' 

Dee Britse historicus Arthur Marwick wees in zijn geschiedenis van de jaren 
zestigg op het gewelddadige karakter van de confrontaties van opstandige 
jongerenn en oproerpolitie in met name de Verenigde Staten, Frankrijk en 
Duitsland.. Op 22 maart 1968 arresteerde de Franse politie op de campus 
Nanterree (Parijs) een student wegens deelname aan gewelddadige acties 
tegenn de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Studentenleider Daniël Cohn-
Benditt mobiliseerde een groot aantal studenten voor een teach-in tegen het 
Amerikaansee imperialisme. Om dit te voorkomen sloot de decaan van Nan-
terree de campus van 28 maart tot 1 april. 

Nett in die tijd raakte de Duitse studentenleider Rudi Dutschke levensge-
vaarlijkk gewond bij een aanslag. De spanning in Parijs steeg, zeker toen de 
politiee haar jacht op Vietnam-activisten onder de studenten voortzette en 
extreem-rechtsee groepen de kantoren van de studentenorganisaties aanvie-
len.. Nanterre werd opnieuw gesloten, met ingang van 3 mei. Op die dag 
vondd een bezetting plaats van de Sorbonne, in het centrum van het Parij se 
Quartierr Latin, gericht tegen de sluiting van Nanterre en de arrestatie van 
Vietnam-activisten.. De politie bood de demonstranten de mogelijkheid het 
universiteitsgebouww vreedzaam te verlaten, maar pleegde verraad. Toen de 
studentenn naar buiten kwamen, werden ze bij elkaar gedreven en in politie-
busjess afgevoerd. De demonstranten die wisten te ontkomen, rukten 
onmiddellijkk stenen uit de straat en begonnen de politie te bekogelen en 
barricadess op te werpen. De politie antwoordde met knuppels en traangas. 
Aann het eind van de dag bleken tachtig agenten en enkele honderden bur-
gerss en studenten gewond. Er werden 590 mensen gearresteerd. 

Dee confrontaties tussen de meedogenloze politie en de snel radicalise-
rendee studenten en jonge arbeiders werden de dagen daarop steeds grimmi-
ger.. De studentenleiders droomden van een algemene staking tegen de 
rechtsee regering. De gaullistische premier Pompidou hield het hoofd koel en 
beloofdee de arbeiders meer loon en de studenten concessies. De radicale lei-
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derss raakten geïsoleerd en op 30 mei vond in Parijs een rechtse demonstratie 
mett 400.000 deelnemers plaats. Op 14 juni ontruimde de politie de Sorbon-
nee en op 30 juni 1968 wonnen de rechtse partijen de parlementsverkiezin-
gen.'406 6 

Dee Parij se meirevolte sprak tot de verbeelding van studenten en jonge-
ren.. Overal in de Verenigde Staten en West-Europa werd het autoritaire 
gezagg door jonge actievoerders effectief onklaar gemaakt. Maar de pogingen 
vann een kleine groep zelfbenoemde revolutionairen om de kapitalistische 
maatschappijj  omver te werpen, werden in de kiem gesmoord. Geïsoleerde 
militantee splintergroepen als de Rote Armee Fraction in Duitsland, de Bri-
gatee Rosse in Italië en Irish Republican Army in Groot-Brittannië achtten 
politiekk geweld tegen de 'fascistische' tegenstanders gerechtvaardigd. Zij 
pleegdenn ontvoeringen en moorddadige aanslagen op politici en andere 
autoriteiten.. Zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien, ging dit zogenaamd 
'antifascistische'' politieke geweld niet aan Nederland voorbij. 

Dee pogingen van deze links-radicale extremisten de maatschappij in 
opstandd te brengen, strandden op het gezond verstand van de zich ver-
heffendee arbeidersklasse. Burgerlijke leiders deden concessies en slaagden 
erinn de vernieuwingsbeweging te kanaliseren. Dat laatste gebeurde ook in 
Nederland,, waar de opstand niet zozeer een revolutionair, als wel een 
'ludiek'' karakter had. De Nederlandse elite relativeerde haar eigen positie en 
toondee begrip voor kritiek op het bekrompen, kleinburgerlijke karakter van 
dee samenleving. De protestbewegingen werden tamelijk soepel geïntegreerd 
inn de dominante cultuur.407 

Dee protestbeweging van de jaren zestig markeerde de overgang van een 
paternalistischee cultuur naar 'het regime van de zelfontplooiing'. De kern 
wass het verwerpen van traditie en conventie en het zoeken naar een nieuwe, 
eigenn en persoonlijke authenticiteit. Doordat armoede, ziekte, dood en 
ongewenstee zwangerschap niet langer het bewustzijn van de mensen 
bepaalden,, werden de banden tussen christelijke gedragsvoorschriften en 
publiekee moraal geslaakt.408 

Diee publieke moraal werd gekenmerkt door een sterke politisering van 
vrijwell  alle vormen van machtsverschil en het gebruik van macht in alle 
denkbaree menselijke betrekkingen. Spreiding van kennis, macht en inkomen 
wass de leus, de bevrijding van 'onderdrukkende' structuren de opdracht. 
Zoalss de historicus Piet de Rooy opmerkte, was die missie méér dan een sim-
pell  'gewoon jezelf kunnen zijn'. De Rooy: 'Authenticiteit en zelfontplooiing 
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warenn ook ernstige plichten geworden. Slechts op die manier immers zou de 
samenlevingg in kwaliteit stijgen: een vrije gemeenschap schept én vergt vrije 
individuen.. (...) Vandaar dat de keerzijde van de "zelfstandige zelfbepaling" 
altijdd "engagement" was, het aangaan van een verbinding met een overtui-
gingg en bij voorkeur zelfs een ver of verheven ideaal. (...) Vooral de combina-
tiee van authenticiteit, engagement en politisering leidde tot de sterke verbrei-
dingg van wat Max Weber Gesinnungsethïk heeft genoemd, "the ethic of ultima-
tee ends": het bedrijven van goede werken uit volle overtuiging, ongeacht de 
gevolgen.. Als goede bedoelingen averechtse effecten hebben, is dat slechts te 
wijtenn aan de kortzichtigheid van de medemens, dan wel aan Gods ondoor-
grondelijkee wil . Dit in tegenstelling tot Verantwortungsethïk, "the ethic of 
responsability",, waarbij de gevolgen van het politiek handelen in de besluit-
vormingg worden meegenomen.'409 

Hett primaat van de 'goede bedoelingen', emoties en nobele intenties 
bovenn rationele afwegingsprocessen, haalbaarheid en effectiviteit werd 
alduss gecombineerd met een anti-autoritair ethos dat gevoed werd door de 
nieuwee oorlogsmythe. Deze combinatie leidde in intellectuele, progressieve 
kringenn tot de opvatting dat conformistisch gedrag moest worden gewan-
trouwdd en dat verzet tegen de overheid en de burgermansmoraal daarente-
genn blijk gaf van de juiste mentaliteit. Politiek en protest werden een kwestie 
vann zelfexpressie waarmee een nieuwe generatie van langer opgeleide jonge-
renn zichzelf een eigen identiteit verschafte. 

Dee oudere generaties verloren veel van hun zelfvertrouwen, het gezag 
vann kerkelijke en andere leiders werd in adembenemend tempo van binnen-
uitt uitgehold. Niemand wilde voor ouderwets, autoritair of conservatief 
doorgaan. . 

Diee uitholling gold ook het gezag van de staat en van de politieke elite. 
Politicii  werden in het defensief gedrongen. Ze vermeden repressie ten gun-
stee van het subsidiëren van allerlei vormen van zorg, welzijn, emancipatie 
enn maatschappijhervorming. Ze wilden vooral aardig gevonden worden; het 
inboezemenn van ontzag was iets van een voorbije wereld geworden. Ook 
politiekee deugden als het nemen van verantwoordelijkheid voor pijnlijke 
keuzen,, raakten in onbruik. Welvaart en aardgasbaten maakten het afkopen 
vann belangentegenstellingen verleidelijk. Effectieve controle op besteding 
vann overheidsgelden, op het daadwerkelijk realiseren van beloofd beleid en 
opp het naleven van geboden en verboden, werd als verwerpelijke scherpslij-
perijj  gezien. 
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PolitiekePolitieke taboes en zelfcensuur 

Vuijsjee signaleerde hoe de Tweede Wereldoorlog door linkse intellectuelen 
inn de strijd werd geworpen om ongewenste gedachtewisselingen over 
onderwerpenn als erfelijkheid, medisch bevolkingsonderzoek, misbruik van 
uitkeringen,, asielbeleid en immigratie, privacy, criminaliteit en overheids-
dwangg te smoren.410 

Hett taboe op overheidsdwang, waarin 'de politiestaat' als spookbeeld 
werdd gehanteerd, maakte dat inspecteren en controleren in de cultuur van 
dee overheid werden vervangen door gedogen en adviseren. Heli's Angels, die 
volgenss officiële rapporten van de parlementaire enquêtecommissie onder 
leidingg van Maarten van Traa, Tweede-Kamerlid van de PvdA, een belangrij-
kee rol speelden in de internationale drugs- en wapenhandel, kregen subsidie 
enn werden door de politie met rust gelaten.411 Vuijsje: 'Links permitteerde 
zichh ten opzichte van de overheid een double bind: het eiste op grote schaal 
rechtenn en voorzieningen, maar cultiveerde een vijandbeeld als het op plich-
tenn en controle aankwam.'412 

Hett taboe op etniciteit uitte zich volgens Vuijsje in 'omzichtig' en 
'bevangen'' gedrag ten opzichte van migranten, in 'een speculatiehausse in 
schuldgevoel'' omtrent in Nederland tamelijk zeldzaam racisme en in een 
welzijnsbenaderingg waarbij het controleren van allochtonen, bijvoorbeeld 
opp spijbelen, achterwege werd gelaten. Die welzijnsbenadering bestempelde 
migrantenn als objecten van zorg, in plaats van als verantwoordelijke subjec-
ten.. Het is tegelijkertijd een illustratie van de progressieve Gesinnungsethik 
mett een afkeer van wat Pim Fortuyn in De verweesde samenleving noemde het 
vervullenn van de 'vaderrol': het stellen en handhaven van wet en regels. 

Hett ontkennen van de realiteit als die de politiek verantwoordelijken 
ongewenstt voorkwam, was een andere manifestatie van het etnische taboe. 
Eenn eerste rapport over activiteiten van Marokkaanse jeugdbendes uit 1988 
mochtt van burgemeester Van Thijn van Amsterdam niet worden gepubli-
ceerd.. De onderzoeker Kees Loef kreeg een spreekverbod en werd bestookt 
mett telefoontjes waarin hij voor racist en 'Janmaat-vriendje' werd uitge-
maakt.4133 Hetzelfde overkwam functionarissen die criminele activiteiten in 
asielzoekerscentraa aan de kaak wilden stellen. 

Ditt klimaat van verdachtmaking van onbevangen, maar onwelkom 
onderzoekk naar de negatieve effecten van het toelaten van migranten en het 
gedogenn van illegalen, heeft ertoe geleid dat grote onduidelijkheid ontstond 
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overr zowel de positieve als de negatieve bijdragen van verschillende groepen 
migrantenn aan de Nederlandse samenleving. In de Nederlandse journalistiek 
werdd zelfcensuur toegepast: om 'stigmatisering' te voorkomen, werd de 
sterkee relatie tussen etniciteit en criminaliteit in de media jarenlang onder-
belicht.414 4 

Hett privacytaboe uitte zich in de actie tegen de volkstelling van 1971, die 
mett de administratie van Westerbork, het doorvoerkamp van op transport 
gesteldee joden, in verband werd gebracht. Het verzamelen van persoonsge-
gevenss zou tot een totalitaire staat leiden. Ook van andere onderzoeken, bij-
voorbeeldd naar besmetting door het hiv-vïrus, kwam weinig terecht, omdat 
terr bescherming van de privacy uitdrukkelijke toestemming van elke deel-
nemerr werd vereist. Op 'klikken', bijvoorbeeld over misbruik van voorzie-
ningen,, maar ook door bankpersoneel bij 'ongebruikelijke transacties' 
bestondd een taboe dat refereerde aan de Tweede Wereldoorlog. Vuijsje wees 
eropp dat een vergelijking met het verraden van onderduikers hier volledig 
mankk ging, omdat wetsovertreders te maken hadden met democratisch 
overeengekomenn regels, met een 'lieve' overheid, met een kleine pakkans en 
mett de waarborgen van de rechtsstaat. 

Ookk op dwang, het stellen van grenzen en het afdwingen van de nale-
vingg van regels, rustte volgens Vuijsje een taboe. 'De angst voor de racisme-
bacill  leidde tot overdreven voorzichtigheid bij het stellen van aanpassings-
eisenn aan immigranten.'415 

Omm dezelfde reden weigerden plaatselijke instanties mee te werken aan 
hett uitzetten van illegalen en de uitvoering van de 'koppelingswet' tegen 
misbruikk van collectieve voorzieningen door illegalen. Over beperking van 
hett aantal asielzoekers viel nauwelijks te praten. Zij hadden simpelweg 'het 
rechtt om hier te zijn', ook al waren hun motieven overwegend van econo-
mischee aard. De praktijk onder met name Turken en Marokkanen om uit 
hett land van herkomst partners te halen, mocht niet ter discussie worden 
gesteld.. Zij maakten immers alleen maar gebruik van aan hen toegekende 
rechten.. Het importeren van huwelijkspartners en familieleden door niet-
westersee migranten leidde ertoe dat achterstanden in het onderwijs - en 
daardoorr een slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt - steeds opnieuw 
werdenn gereproduceerd. Dit als gevolg van het feit dat de ouders thuis geen 
Nederlandss spraken.416 
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AanslagenAanslagen op Janmaat en Kosto 

Dee moord op Pim Fortuyn staat niet op zichzelf. Andere voorbeelden van 
extreem-linkss politiek geweld waren de aanslagen op de Centrum-Demo-
craatt Hans Janmaat en op PvdA-staatssecretaris van Justitie Aad Kosto. De 
daderss zagen zich als 'antifascistische' verzetsstrijders tegen het kwaad. Dat 
doell  heiligde alle middelen, tot en met het leven van onschuldige slacht-
offers. . 

Hanss Janmaat was in 1982 voor de Centrumpartij als eenmansfractie in 
dee Tweede Kamer gekozen. Overal waar hij opdook, werd hij door demon-
strantenn uitgejouwd als nazi of fascist. Vergaderingen van de partij moesten 
inn het geheim plaatsvinden. Wanneer Janmaat in de Kamer vragen stelde 
overr zijn lievelingsonderwerp, de naturalisatie van buitenlanders tot Neder-
lander,, verlieten alle overige volksvertegenwoordigers de vergaderzaal. Jan-
maatt meende dat het voor de gastarbeiders veel beter zou zijn als ze zouden 
remigrerenn naar hun land van herkomst. Want de culturele afstand met 
Nederlandd was voor hen te groot, waardoor ze hun identiteit verloren. Aan 
dee naturalisatie moest een scherp toelatingsexamen in het Nederlander-
schapp worden gekoppeld.417 

Janmaatt meende dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst partijleden tegen 
elkaarr had opgezet. De pers had zijns inziens een collectieve afspraak om 
hemm dood te zwijgen. Antifascisten werden volgens Janmaat gesubsidieerd 
omm zijn partij kapot te procederen. 'We leven in een dictatuur. We mogen 
nogg steeds niet vergaderen. Er zijn natuurlijk overal zalen te huur. Maar 
zodraa het bekend wordt komen de anti's de orde verstoren. Of belt burge-
meesterr Van Thijn met de eigenaar van het hotel. De democratische moge-
lijkhedenn zijn in België veel groter. Als het Vlaams Blok vergadert, houdt de 
Rijkswachtt het zootje op afstand.' Aldus Janmaat in een interview met Else-
vier,, waarin hij tevens verklaarde dat de immigrantenkinderen minister 
Hirschh Ballin en staatssecretaris Gabor zouden moeten aftreden. Vreemde-
lingenn mochten van de Centrum-Democraten namelijk pas openbare func-
tiess bekleden als hun familie drie generaties lang in Nederland woonde.418 

Dee Centrumpartij was een ruziënd gezelschap, dat Janmaat in 1984 uit 
dee partij zette, waarop hij en enkele medestanders verder gingen als Cen-
trum-Democraten.. Geen van beide partijen behaalde in 1986 een Kamerze-
tel.. In 1989 keerde Janmaat terug, in 1994 behaalden de Centrum-Democra-
tenn 3 zetels. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 behaalden de 
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Centrum-Democratenn in totaal 77 zetels (exclusief 9 zetels voor afsplitsin-
gen).. Nadien hebben de Centrum-Democraten geen zetels in de Tweede 
Kamerr weten te veroveren.419 

Opp 29 maart 1986 verzamelden zich in totaal tachtig leden van de Cen-
trumpartijj  en vertegenwoordigers van de Centrum-Democraten in hotel 
Cosmopolitee in het Betuwse plaatsje Kedichem. Tweehonderd activisten, 
gewapendd met helmen en knuppels, togen naar de plaats van samenkomst 
omm de vergadering te verstoren. In een verklaring van de actiegroep stond: 
'Fascistenn mogen nooit de gelegenheid krijgen om zich te organiseren. Wie 
daartoee de gelegenheid geeft, collaboreert'. Hiermee doelden de activisten 
opp de betrokken hotelhouder en burgemeester D. Corporaal van Leerdam. 
Bijj  het hotel aangekomen bestookten de activisten het hotel met rookbom-
men,, brandbommen en molotovcocktails. Het hotel ging in vlammen op, er 
vielenn zwaargewonden, onder wie de secretaresse van Janmaat, wier been 
moestt worden geamputeerd. Zestig agenten arresteerden 72 activisten. Zes 
vann hen zouden worden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. 

Dee activisten waren zogenaamde 'sponties' en 'chaoten'. Zij hielden zich 
opp in de militante kern van de kraakbeweging die in de jaren tachtig langs 
dee as Amsterdam-Wageningen-Nijmegen was georganiseerd en banden 
onderhieldd met gewelddadige radicale groeperingen (als de Noord-Ierse IRA 
enn de Baskische ETA) uit het buitenland. Sommigen van hen hadden mensen 
vann de Centrumpartij willen gijzelen. Na afloop verklaarde één van de orga-
nisatoren:: 'Ook in de toekomst zullen we vergaderingen van fascisten blij-
venn verstoren. Als je racisme wil bestrijden, kun je niet altijd binnen de wet 
opererenn - antiracisme en de wet staan soms op gespannen voet met elkaar.' 
Dee eis tot verbod van de Centrumpartij werd in de jaren tachtig door velen 
onderschreven.. Een actiegroep 'Geen fascisten in de gemeenteraad', die zich 
niett van 'Kedichem' distantieerde, organiseerde acties tegen de installatie 
vann gemeenteraadsleden van de Centrumpartij.420 

Politiekk geweld kan worden gedefinieerd als het opzettelijk fysiek aantasten 
vann objecten en personen waarmee men invloed wil uitoefenen op het han-
delenn van de overheid of andere politieke betrokkenen. Het doorkruist het 
democratischh proces dat is gebaseerd op overleg en overtuiging, het accep-
terenn van meerderheidsbeslissingen en de bescherming van afwijkende min-
derheden.. Het vormt een frontale aanval op de democratische waarden tole-
rantie,, diversiteit en pluraliteit. Geweld of het dreigen daarmee tast ook de 
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politiekee vrijheid van burgers aan, het dreigt slachtoffers te isoleren en leidt 
tott verharding van de politieke omgangsvormen. Dit alles kan weer leiden 
tott het afnemen van steun aan het democratisch systeem.421 

Politiekk geweld 'loont' maar al te vaak. De brandstichtingen van de Revo-
lutionairee Anti-Racistische Actiegroep (RaRa) in vestigingen van de Makro 
inn 1985 en 1986 hebben rechtstreeks geleid tot het vertrek van moedercon-
cernn SHV uit Zuid-Afrika. Ook de gewelddadige acties van jonge Molukkers, 
waarbijj  in de jaren zeventig dertien doden vielen, resulteerden in verhoogde 
aandachtt van de overheid voor deze bevolkingsgroep en uiteindelijk in het 
ontwikkelenn van het Nederlandse minderhedenbeleid. Het demoniseren van 
Janmaatt en zijn aanhangers heeft het taboe op het aan de orde stellen van 
hett minderhedenvraagstuk versterkt. 

Radicalenn doorlopen een traject van 'delegitimering' dat begint met een 
vertrouwenscrisis.. De kritiek op de heersende orde wordt in ideologische 
termenn geformuleerd en de oppositionele groep weigert het spel te spelen 
volgenss de bestaande regels. In een volgend stadium wordt niet alleen het 
beleid,, maar de legitimiteit van het politieke systeem zelf ter discussie 
gesteld.. Teleurstelling over reacties van de overheid en de eigen mislukkin-
genn wordt omgezet in een ideologische legitimatie van de breuk met de 
bestaandee politieke orde. In het laatste stadium van de legitimatiecrisis 
wordtt de kritiek op de maatschappij uitgebreid naar de personen die ermee 
verbondenn zijn. Die personen worden ontmenselijkt en de radicalen gaan 
zichzelff  beschouwen als strijders tegen het kwaad. Het doel wordt absolute 
dimensiess toegekend, die alle middelen, tot en met het leven van onschuldi-
gee slachtoffers, rechtvaardigt. De activisten ontwikkelen een revolutionaire 
moraal,, die zich keert tegen de gangbare normen, en gedragen zich overeen-
komstig.. De geweldplegende beweging is sociaal geïsoleerd van de buiten-
wereldd en ontwikkelt een eigen realiteit en eigen morele codes die door mid-
dell  van groepsdwang worden opgelegd.423 

Ookk Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft dit tra-
jectt afgelegd. Als student Milieuhygiëne in Wageningen en overtuigd vega-
nistt bewoog hij zich in de kringen van milieuactivisten en krakers, zowel in 
Wageningenn als in Nijmegen. Hij leefde geïsoleerd en waande zich als 
beroepsactivistt van de Vereniging Milieu Offensief voortdurend bedreigd 
doorr tegenstanders, in zijn geval boeren tegen wie hij procedures aanspande 
omm vergunningen voor milieubelastende activiteiten te torpederen. 
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Opp 13 november 1991 ontploften twee bommen bij de woning van staatsse-
cretariss Aad Kosto van Justitie in Grootschermer en bij het ministerie van 
Binnenlandsee Zaken. De schade was aanzienlijk, maar er vielen geen 
gewonden.. Even na drie uur in de ochtend waarschuwde een anonieme bel-
lerr de Alkmaarse politie voor de explosie, die om vier uur plaatsvond. De 
aanslagenn werden opgeëist door de actiegroep RaRa, die verklaarde dat zij 
'eenn grens wil stellen aan het asielbeleid dat mensen afschrijft, uitsluit en 
ontmenselijkt'. . 

Hett beleid van Kosto, belast met asielzaken, werd in verband gebracht 
mett dat van de nazi's tegen de joden. RaRa protesteerde tegen een bijeen-
komstt van Europese ministers van justitie. Op een eerdere Europese confe-
rentiee over het migratiebeleid in dat jaar in Luxemburg was gebleken dat het 
merendeell  van de vijfhonderdduizend asielzoekers ten onrechte een beroep 
deedd op het Vluchtelingenverdrag, waardoor verstopping van procedures en 
langee wachttijden waren ontstaan. Kosto wilde onderscheid maken tussen 
'echte'' vluchtelingen die wegens hun overtuiging of ras werden vervolgd, en 
economischee migranten. 

Hett Amsterdamse Solidariteitscomité Vluchtelingen kon begrip opbren-
genn voor de bomaanslagen. 'Wij vinden dat staatssecretaris Kosto zich 
schuldigg maakt aan vreemdelingenhaat. Het zou mooi meegenomen zijn als 
dee bomaanslag bijdraagt aan veranderingen in de structuur van de politiek.' 
Dee daders werden nooit gevonden. Twee van medeplichtigheid aan het 
schrijvenn van het pamflet verdachte journalisten werden van vervolging 
ontslagenn en ontvingen een schadevergoeding van 230.000 gulden.423 

Aadd Kosto stond met zijn opvatting dat economische vluchtelingen niet 
zomaarr 'het recht hadden in Nederland te zijn' binnen de Partij van de 
Arbeidd alleen. Het politieke geweld dat hij moest ondervinden, met als moti-
vatiee de oorlogsmythe uit de jaren zestig, versterkte het taboe op het 
migrantenvraagstuk. . 

Migratie:Migratie: de miskenning van een sociale kwestie 

Dee Nederlandse politieke partijen namen een stilzwijgende consensus in 
acht:: de migratiekwestie mocht niet voor politieke profilering 'misbruikt' 
worden.. De Centrum-Democraten van Janmaat, de partij die niet alleen 
Nederlandd 'vol' verklaarde, maar ook immigranten wilde terugsturen naar 
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hunn land van herkomst, werd door alle andere partijen het spreken zoveel 
mogelijkk onmogelijk gemaakt. Omdat de media, op enkele uitzonderingen 
alss het weekblad Elsevier na, 'slecht nieuws' van de kant van etnische groe-
penn uit de kolommen en de ether hielden, kwam het noodzakelijke publieke 
debatt over de enorme consequenties van de voortgaande migratie voor de 
houdbaarheidd van de verzorgingsstaat en de rechtsstaat gedurende de jaren 
tachtigg en negentig niet van de grond. 

Dee econoom Arie van der Zwan stelde de volgende diagnose: 'Het door 
Nederlandd gevoerde immigratiebeleid van de afgelopen dertig jaar wordt 
gekenmerktt door drie constanten: onderschatting van de omvang van de 
immigratiestroom,, ongerechtvaardigd optimisme met betrekking tot de 
integratiee van immigranten, met name die van niet-westerse oorsprong, en 
virtuositeitt in het bedenken van bezweringsformules als het allemaal lijk t 
tegenn te vallen.'424 

Inn 1996, constateerde Van der Zwan, waren de 55.000 gastarbeiders uit 
1971,, voornamelijk afkomstig uit Turkije en Marokko, door geboorteaanwas 
enn vervolgmigratie uitgegroeid tot een bevolkingsgroep van meer dan een 
halff  miljoen, van wie niet meer dan één vijfde betaalde arbeid verrichtte. 
Anderss dan vroegere migratiegolven bleek bij deze moslims géén sprake 
vann opgaan in de Nederlandse bevolking. Ook hoogopgeleide meisjes kozen 
onderr groepsdruk voor een partner uit het land van herkomst. Daardoor 
werdenn dezelfde buurten overspoeld met steeds weer nieuwe golven ach-
terstandsgroepenn die geen Nederlands spraken. 

Slechtss een derde van de niet-westerse migranten zal op den duur inte-
grerenn in de Nederlandse samenleving, voorspelde Van der Zwan. Hij wees 
opp de nalatigheid van gemeenten om de Bijstandswet correct uit te voeren 
(intrekkingg van uitkering aan werkweigeraars), een nalatigheid die volgens 
hemm symptomatisch was voor de vrijheid die uitvoerende instanties nemen 
omm confronterend ingrijpen te ontlopen. Van der Zwan voorspelde dat we 
bijj  ongewijzigd beleid over twintig jaar 'te maken krijgen met tegen de twee 
miljoenn slecht geïntegreerde migranten, die in hoge concentraties samenge-
paktt onze stadswijken zullen bevolken. Hoe onder die omstandigheden 
voorkomenn kan worden dat "diversiteit doorslaat naar segregatie en margi-
nalisering""  valt niet goed in te zien.' 

Conclusiee van Van der Zwan: 'Het politieke establishment heeft deze 
kwestiee die diep ingrijpt in het bestaan van het minder bevoorrechte deel 
vann de natie, wel heel lelijk laten zitten.'425 
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Klassiekee immigratielanden laten uit economische overwegingen 
(gekwalificeerde)) arbeidskrachten toe in tijden van schaarste op de arbeids-
markt.. Volgens dit beginsel werden in de jaren zestig gastarbeiders voor de 
Nederlandsee industrie geworven. Omdat in de jaren tachtig veel van deze 
laaggekwalificeerdee nijverheid naar landen met lage lonen verdween, raak-
tenn de gastarbeiders massaal werkloos. Daardoor verloren zij niet alleen het 
contactt met de arbeidsmarkt, maar ook met de moderniteit in het algemeen 
enn kwamen zij in het isolement van moskee en koffiehuis terecht. Neder-
landd kreeg te maken met een etnische, buiten de Nederlandse samenleving 
staande,, onderklasse - en daarmee met een maatschappelijk vraagstuk dat 
niett in omvang, maar wel in reikwijdte te vergelijken is met de 'sociale 
kwestie'' van de negentiende eeuw. 

Intussenn brachten gezinshereniging en gezinsvorming een proces van 
ketenmigratiee op gang dat geheel los stond van de vraag naar arbeid. Immi-
gratiee die niet aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt kan per definitie 
niett leiden tot succesvolle integratie, maar komt neer op het importeren van 
eenn nieuwe onderklasse. Deze realiteit werd in Nederland niet onder ogen 
gezien.. Daardoor, analyseerde de journalist H.J. Schoo, 'heeft "het beleid" 
nieuwkomerss hier veelal met de onhaalbare, dus wrede taak opgezadeld 
zichh los van de economie sociaal te integreren (...) Zij belandden te vaak in 
eenn ontregelend, tot niets verplichtend "rij k van de vrijheid" in plaats van in 
dee emancipatoire omgeving van taak en verplichting (...) Integratie werd een 
culturelee opgave, een kwestie van goede wil, voorlichting, "motivatie", men-
taliteit,, onderwijs - een opgave dus die mensen zonder economie, zonder 
werkk geacht werden te kunnen bolwerken.'426 

Analoogg aan deze ketenmigratie ontwikkelde zich een nieuwe stroom 
vann asielmigratie. Geholpen door activisten, advocaten en zaakwaarnemers 
sprongenn rechters in het gat dat de politiek liet vallen. Zij transformeerden 
hett recht op politiek asiel tot een immigratiestroom voor tienduizenden 
economischee vluchtelingen. Groepen migranten uit Iran, Somalië, Afghani-
stann en andere Afrikaanse en Aziatische landen vormden bruggenhoofden 
voorr ketenmigratie via gezinsvorming, gezinshereniging en de komst van 
illegalee verwanten en landgenoten. 

Err bestaat geen volkenrechtelijk recht op immigratie, elk land kan zijn 
eigenn eisen stellen aan kwantiteit en kwaliteit van degenen die tijdelijk of 
permanentt een verblijfsvergunning krijgen. Niettemin is de 'linkse kerk' er 
langee tijd in geslaagd een zakelijk debat over de aantallen in Nederland toe 
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tee laten migranten, en de daarmee verbonden kosten en baten, te smoren. 
Ookk hier speelt de Gesinnungsethik een belangrijke rol: wie voor ruime toe-
latingg is, is 'goed', want voorstander van een 'veelkleurige samenleving', wie 
tegenn immigratie is, is tegen immigranten, dus een 'foute' racist. 

Dee maatschappelijke kosten van de eerste generatie nieuwkomers waren 
aanvankelijkk lager dan hun productiviteit. De 'gastarbeiders' knapten in de 
jarenn zestig en zeventig het vuile werk op, gedroegen zich oppassend, deden 
nauwelijkss een beroep op collectieve voorzieningen en spaarden voor het 
thuisfrontt in Turkije en Marokko.427 Dat veranderde na de economische cri-
siss van de jaren tachtig. Vanwege hun gebrek aan opleiding was hun per-
spectieff  op integratie door bestendig betaald werk ongunstig - en hun risico 
opp maatschappelijk isolement en ontsporing groot. Hoewel ook migranten 
hebbenn geprofiteerd van de economische bloei van de hoogconjunctuur van 
dee jaren negentig, betrof het vooral tijdelijk, laaggeschoold werk zonder per-
spectieff  op een carrière.428 Zij waren de eersten die bij het teruglopen van de 
economischee groei zonder werk raakten. 

Omdatt het onderhouden van een niet-werkend migrantengezin in de 
derdee wereld vanwege de lagere kosten van levensonderhoud, vele malen 
lagerr is dan het financieel onderhouden van immigranten in Nederland, kan 
hett Nederlandse immigratiebeleid worden gezien als een dure vorm van 
ontwikkelingshulp.. De econoom Pieter Lakeman becijferde dat Nederland 
opp deze manier niet één, maar vier procent van zijn bruto nationaal product 
aann ontwikkelingshulp uitgeeft. Uit het oogpunt van efficiency is het veel 
doelmatigerr opvang in de regio te financieren.429 

Volgenss het CBS zal in 2010 het aantal niet-westerse allochtonen met 
420.0000 zijn gegroeid tot twee miljoen. Het aantal westerse allochtonen zal 
mett 100.000 stijgen en het aantal autochtonen met 50.000. Tussen 2002 en 
20100 zullen per saldo 190.000 niet-westerse allochtonen naar Nederland 
komen.. Er zullen 260.000 kinderen met een niet-westerse ouder worden 
geboren.. Marokkaanse vrouwen krijgen gemiddeld anderhalf kind meer dan 
autochtonee vrouwen, Aziatische vrouwen een half kind meer.430 

Opp 12 september 1991 publiceerde WD-leider Bolkestein in de Volkskrant een 
geruchtmakendd artikel: 'Integratie van minderheden moet met lef worden 
aangepakt.'' De Europese beschaving, betoogde hij, werd geschraagd door de 
waardenn van rationalisme, humanisme en christendom. Uit deze waarden 
vloeidenn enkele politieke principes voort, zoals de scheiding van kerk en 
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staat,, vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid. Deze waarden 
warenn universeel geldig. In de ogen van een liberaal stond een beschaving 
diee deze waarden in ere hield dan ook hoger dan een beschaving die dat niet 
deed. . 

Bolkesteinn wees er vervolgens op dat 'in de wereld van de islam' deze 
universelee waarden regelmatig worden veronachtzaamd. Dit bleek uit de fat-
wawa tegen de schrijver Salman Rushdie en uit de uitspraak van een Turkse 
imamm dat iedereen die zich tegen de islam keerde, gedood mocht worden, 
uitt discriminatie tegen homoseksuelen en uit de praktijk van de gedwongen 
huwelijken.. 'De wijze waarop vrouwen worden behandeld in de wereld van 
dee islam, is een smet op het blazoen van die beschaving,' stelde Bolkestein, 
verwijzendd naar een Turkse theoloog die het slaan van vrouwen goedkeur-
de.. Bolkestein vroeg zich af: 'Hoe moeten de islamitische minderheid en de 
niet-islamitischee meerderheid zich tot elkaar verhouden?' Marchanderen 
mett liberale principes was uitgesloten, dus, concludeerde Bolkestein, had-
denn we geen andere keus dan de verworvenheden van onze eigen cultuur te 
verdedigen.. De multiculturele samenleving vond hier haar begrenzing, cul-
tuurrelativismee is uit den boze als het om de westerse grondrechten gaat. 
Hett behoud van de eigen, islamitische, identiteit belemmerde bovendien de 
integratiee van migranten in de Nederlandse samenleving.431 

Hett artikel van Bolkestein ontketende een fel debat. Vertegenwoordigers 
vann minderhedenorganisaties als het Nederlands Centrum Buitenlanders, het 
Komiteee Marokkaanse Arbeiders in Nederland, het Inspraak Orgaan Turken 
enn de Federatie van Organisaties van Vluchtelingen tekenden protest aan 
tegenn wat zij zagen als stereotypering van de moslimcultuur. Zij bleven vol-
houdenn dat behoud van eigen cultuur een voorwaarde is voor emancipatie. 

Bolkesteinn werd door alles wat links was, maar ook door christenen en 
liberalee partijgenoten, beschuldigd van het aanwakkeren en legitimeren van 
negatievee gevoelens ten aanzien van minderheden. Op zijn beurt wees Bol-
kesteinn erop dat 'onder de oppervlakte een heel nationaal debat op informe-
lee wijze aan de gang is, dat niet in het openbaar wordt gevoerd'. 'Kiezers vin-
denn dat de politiek onvoldoende kennis neemt van hun problemen. Het 
vraagstukk van minderheden is een probleem dat voortdurend over de tong 
gaatt in kroeg en kerk. Als dat niet genoeg wordt weerspiegeld in Den Haag 
dann zeggen de kiezers: waarom zou ik nog stemmen? Een volksvertegen-
woordigerr die voorbijloopt aan wat er leeft bij het volk is geen knip voor de 
neuss waard.'4" 
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Vann belang is de constatering van Bolkestein dat er een discrepantie was 
ontstaann tussen het zwijgen van de elite en de toenemende onrust bij grote 
delenn van de bevolking. Zo was de situatie uit de jaren zestig, waarbij een 
protestgeneratiee allerlei maatschappelijke problemen van machtsverschil en 
ongelijkheidd politiseerde, omgeslagen in een situatie waarin de belangrijkste 
socialee kwestie van de politieke agenda werd geweerd. 

Hett handhaven van een taboe op een discussie over het 'multiculturele 
drama'' terwijl bijna de helft van de Nederlanders van mening was dat het 
landd eigenlijk geen nieuwe migranten meer kon opvangen, riep maatschap-
pelijkee spanningen op. Deze spanningen kregen een politieke dimensie: het 
vertrouwenn in de democratische overheid als handhaver van orde, recht-
vaardigheidd en in het politieke bestel als representant van de zorgen en 
maatschappelijkee problemen van de samenleving in al haar geledingen, liep 
averijj  op. Een breuklijn tekende zich dus in de jaren negentig af tussen ener-
zijdss een in gebreke blijvende politieke elite en anderzijds ontevreden delen 
vann het volk. 

OndemocratischeOndemocratische methoden 

Datt politiek geweld ondemocratisch is, behoeft geen betoog. Het intimide-
rendee effect van gewelddadige acties moet niet worden onderschat. Het 
doorkruistt het democratisch proces, tast de vrijheid van burgers aan en leidt 
tott verharding van de politieke omgangsvormen. De extreem-linkse geweld-
dadenn hebben in de jaren tachtig en negentig een zware hypotheek gelegd 
opp het aan de orde stellen van het migrantenvraagstuk. 

Maarr niet alleen de radicale geweldplegers maakten zich schuldig aan 
aantastingg van het democratisch proces. De manier waarop de 'linkse kerk' 
politiekee tegenstanders (Janmaat, Bolkestein, Fortuyn) monddood maakte 
enn ongewenste opvattingen buiten de orde plaatste, betekende een inbreuk 
opp het functioneren van de democratie. 

Cruciaall  voor elke democratie is de erkenning van diversiteit. In een 
samenlevingg die in moreel opzicht verdeeld is, vormen tolerantie, weder-
zijdss respect en de bereidheid te leven met moeizame compromissen cen-
tralee elementen van de democratische cultuur. In een liberale democratie 
gaatt alle politieke besluitvorming gepaard met publieke discussie. Van dit 
debatt mag geen enkele opvatting worden uitgesloten. Alleen het aanzetten 
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tott geweld, het buitensluiten van burgers van de uitoefening van hun bur-
gerrechtenn en ontmenselijking van politieke tegenstanders (bijvoorbeeld 
doorr ze te vergelijken met beesten) dienen verboden te blijven. 

Gelijkwaardigheid,, wederzijds respect en onbevangen discussie waarvan 
niemandd wordt uitgesloten, verhogen de kwaliteit van de democratische 
besluitvorming,, omdat met alle opvattingen rekening kan worden gehou-
den.. Extremisten zullen over het algemeen het publieke debat mijden. Zij 
voelenn zich namelijk niet thuis in een democratische cultuur die politieke 
tegenstanderss weigert te zien als belichaming van het absolute kwaad. 

Hett diskwalificeren van tegenstanders in het debat is dus ondemocra-
tisch.. Door politieke tegenstanders te associëren met oorlogsmisdadigers, 
fascismee en racisme (in het geval van Janmaat en Fortuyn), door ze onzuive-
ree motieven in de schoenen te schuiven (Bolkestein en de 'onderbuikgevoe-
lens'),, door mensen met onwelgevallige opvattingen ontoerekeningsvatbaar 
tee verklaren ('misleid', 'irrationeel', 'onlustgevoelens') frustreren deelnemers 
eenn open publiek debat. Zonder respect voor andermans opvattingen en 
motievenn kan geen zinvolle discussie plaatsvinden. 

Hett uitsluiten van de Centrum-Democraten en de pogingen tot diskwali-
ficatiee van Pim Fortuyn hebben uiteindelijk averechts gewerkt. Het migran-
tenvraagstukk kwam toch op de publieke agenda. Janmaat en Fortuyn kon-
denn bovendien poseren als ridders van het vrije woord die het democratisch 
gehaltee van de Nederlandse politieke cultuur op de proef hadden gesteld. 
Dezee pose behoort overigens tot het standaardrepertoire van elke etnocen-
trischee populist. Le Pen, Haider en Dewinter hebben met succes hun verban-
ningg uit het 'beschaafde' politieke discours weten uit te buiten.433 
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