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gen. Hieronder heb ik op basis van hoofdstuk 1 van
het programma van 1959 een poging gedaan tot
een nieuwe PvdA-beginselverklaring en ondermeer
het woord democratisch socialisme gewijzigd in
sociaal-democratie. Aan de lezers om vast te stellen
of het hier om mijn tweede politieke blunder gaat.

De Partij van de Arbeid streeft in beginsel de ver-
werkelijking van de sociaal-democratie na via poli-
tieke strijd en met democratische middelen. Zij
wordt gedreven door het verlangen naar geestelijke
vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, ge-
rechtigheid, menselijke gelijkwaardigheid, wel-
vaart, duurzaamheid en wereldvrede. Zij staat open
voor allen die deze politieke strijd gemeenschappe-
lijk willen voeren, hoezeer zij ook naar afkomst,
levens- en geloofsovertuiging mogen verschillen.

De PvdA verstaat onder sociaal-democratie:
a. een samenleving, doordrongen van de eerbiedi-

ging van de medemens, waarin vrijheid gebon-
den is aan gerechtigheid en maatschappelijke
ordening dienstbaar is aan het welzijn van enke-
ling en gemeenschap; en 

b. een staatkundig bestel, dat dienstbaar is aan een
besluitvaardige en strijdbare democratie,
waarin de staat onderworpen is aan het recht en
de burgers actief betrokken zijn bij het bestuur
van de gemeenschap;

c. een sociaal-economische orde zonder klassente-
genstellingen, waarin  persoonlijke initiatieven
worden bevorderd, gelijke kansen op ontplooi-
ing bestaan, aan sociaal zwakken bijstand is ver-
zekerd, een rechtsorde van de arbeid de positie
van de werkenden in bedrijf en maatschappij
waarborgt; een orde, waarbij de externe kosten
van de kapitalistische productiewijze — de
kosten die worden afgewenteld op de natuur, de
staat en de mensen – worden tegengegaan en in
rekening gebracht.

d. een duurzame samenleving, die gebaseerd is op
bescherming van ecologische waarden, en recht
doet aan economische en culturele ontplooi-
ingsmogelijkheden van toekomstige generaties;

e. een cultuurleven, waarin de scheppende krachten
zich in vrijheid kunnen ontplooien, allen toe-

gang hebben tot de rijkdommen der cultuur; de
overheid medeverantwoordelijkheid draagt voor
het bevorderen en verbreiden van cultuur, eigen
verantwoordelijkheid kan worden beleefd in alle
vormen van gemeenschapsleven;

f. een internationale samenleving, waarin de mense-
lijke lotsverbondenheid en solidariteit gestalte
krijgen in een internationale rechtsorde die vrij-
heid, gerechtigheid en vrede voor alle volken
waarborgt en zich keert tegen sociale ongelijk-
heid op wereldschaal.

De partij streeft er naar zich zo te organiseren, dat
ze voldoende democratische macht verovert om
daarmee verantwoordelijkheid te dragen, met het
doel om op basis van haar beginselen beleid te
voeren.

jan. r. lunsing 
Bestuurslid van de PvdA in (stad) Groningen

Een hek om Rotterdam
en Antwerpen?
Rotterdam wil kansarmen weren, asielzoekers wei-
geren, betere inkomens aantrekken en enkel inge-
burgerde migranten accepteren. Deelgemeentebe-
stuurder Dominic Schrijer slingerde deze discussie
aan door een pleidooi te houden voor een evenwich-
tige spreiding van kansarmen over stad en regio. De
toestroom van kansarmen gaat de draaglast van
Rotterdam te boven gaat. Het college van b&w om-
armde Schrijers opvatting: de havenstad mag niet
langer meer het afvoerputje zijn van de Randstad.

De nood is Rotterdam tot de lippen gestegen en
daarom drong het gemeentebestuur, nadat een
raadsmeerderheid de scherpste kantjes van het
voorstel had afgevijld, er bij het kabinet op aan met
maatregelen te komen. Minister De Graaf kondigde
medio december 2003 aan met een ‘plan van aan-
pak’ te komen, waarin zal worden ingegaan op de
speciale bevoegdheden die de stad heeft gevraagd
op het gebied van veiligheid, integratie en huis-
vesting.
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Ook Antwerpen lijkt oor te hebben naar het Rot-
terdamse experiment. Antwerpse stadsbestuurders
sluiten zich, geconfronteerd met dezelfde grootste-
delijke huisvestingsproblematiek, aan bij de ana-
lyse van Rotterdam. De voorstellen en oplossingen,
zoals gedaan in de notitie Rotterdam zet door. Op weg
naar een stad in balans zijn met enig voorbehoud
goed kopieerbaar voor Antwerpen, aldus diverse
Belgische persberichten.

Wat moeten we denken van het Rotterdamse
initiatief en de Antwerpse reactie daarop? In wezen
gaat het hier om niets anders dan het bestrijden
van symptomen. Het ontstaan van concentraties
van bepaalde arme en vermeend hinderlijk geachte
bewoners in bepaalde stadsdelen/buurten zijn
historisch gezien volstrekt normaal. De concentra-
tie van rijken in eenzelfde buurt is dit idem dito.
Daarmee is niet gezegd dat het wenselijk is. Echter
zonder de fundamentele oorzaken te verhelpen,
blijft elke beleidsingreep gemorrel in de marge.

Enig historisch bewustzijn is hier toch wel op
zijn plaats. Dat de bestuurders in Rotterdam en
Antwerpen dat niet voldoende in de gaten hebben,
moet verbazen. Laten we voor de mensen die wat
kort van memorie zijn terugkeren naar de jaren vijf-
tig. De Belgische regeringen trokken ten strijde te-
gen de krotwoningen: ‘kankerplekken in het stede-
lijke weefsel’, die met chirurgische precisie
moesten worden weggesneden. De toenmalige
arme, overigens volledig autochtone bewoners
werden verjaagd en hun herhuisvesting in de grote
stad bleef een dode letter. 

Het fenomeen van de saneringsnomaden was in
België geboren. Hun oorspronkelijke wijken wer-
den verpatst aan zogenaamde ‘investeerders’ die er
megalomane (hoog)bouwprojecten planden die de
leefbaarheid in de steden overigens vandaag nog
altijd bezwaren. De Brusselse Noordwijk blijft er
het tastbare symbool van. De woonfunctie werd uit
de stad verbannen, handel en diensten kregen er
vrij spel en de auto de vrije baan. De leefbaarheid
raakte dermate zoek dat alleen wie niet anders
konden, er achter bleven. Eenzelfde verschijnsel
deed zich in Nederland voor.

En in Rotterdam? Deze stad begon na de oorlog
aan een moeizame wederopbouw. Rotterdam

schiep welbewust een modernistisch beeld van
zichzelf. Ruimte voor kritische bezinning was er
nauwelijks in de naoorlogse periode. Het moderne
architectonische stadsbeeld kon de gemiddelde
Rotterdammer toen nauwelijks bekoren. Voor be-
woners van de oude wijken in de binnenstad was
geen plaats, omdat men vreesde dat deze ‘onmaat-
schappelijke’ bewoners de ‘gezonde’ Rotterdam-
mers zouden besmetten en de sociale cohesie ver-
storen. Zij werden verbannen naar buitenwijken of
omliggende gemeenten. Het lijkt wel of het huidige
Rotterdamse gemeentebestuur vervalt in een ‘her-
haling van zetten’. Het saneringsvraagstuk van
oude stadswijken is willens en wetens lange tijd ge-
negeerd, omdat de havenuitbreiding voor alles
ging.

Vanaf de jaren zeventig kwam de herstructure-
ring van de oude stadswijken alsmede de
stads/dorpsherwaardering, zowel in België als in
Nederland, moeizaam op gang. Al die initiatieven
gingen uit van de nobele gedachte de kwaliteit van
het wonen en het leven van de kansarme medebur-
gers fors te verbeteren. Maar zoden aan de dijk
hebben ze in de meeste grote steden niet gezet, en
dat is niet verwonderlijk. 

Ten eerste staan de beschikbare (financiële)
middelen in het kader van het grotestedenbeleid
niet in verhouding tot de omvang van het pro-
bleem. Ten tweede, nauw daarmee samenhangend,
werd de probleemsituatie verergerd en gecompli-
ceerd door onze eigen ondoordachte en kortzich-
tige naoorlogse immigratiepolitiek en de huidige
mondialisering. Asielzoekers, vluchtelingen en ille-
galen zijn een koekje van ons eigen deeg. Als
samenleving zijn we collectief schuldig. Nog weinig
mensen hebben de euvele moed te erkennen dat
onze welvarende westerse levensstandaard geba-
seerd is op uitbuiting van onontwikkelde landen.
We weigeren botweg daar ook passende conclusies
uit te trekken. Sterker nog, we bezuinigen liever op
ontwikkelingssamenwerking. 

Ten derde blijven we onze ogen dichthouden
voor de grondoorzaak van het stedelijke probleem:
het fundamenteel gebrek aan respect voor de ge-
wone en kwetsbare burger. 

Dat gebrek aan respect, het gemak waarmee
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jonge kinderen uit de kansarme autochtone en
allochtone milieus gedoemd zijn te mislukken op
school door slechte leef- en woonvoorwaarden
thuis. Het manifesteert zich in het gebrek aan re-
actie als lokale overheden en hogere inkomens-
groepen de bewoners van kansarme buurten en
concentratiewijken als zondebokken bestempelen
voor problemen waarvan ze eerder het slachtoffer
zijn dan de aanstoker. Dat is hetgeen wat Rotter-
dam doet en Antwerpen zeker niet moet willen na-
volgen.

Het is tijd voor een fundamentele ommekeer,
maar dan wel een andere dan waar Rotterdam voor
gaat: een ommekeer zonder moslimmensen en het
verjagen van sukkelaars uit de stad. Begrijpen de
aanhangers van die harde aanpak dat ze de proble-
men daardoor niet alleen maar verplaatsen? Kun-
nen de protagonisten niet overwegen onze demo-
cratie daadwerkelijk in praktijk te brengen door
uitdrukkelijk een beroep te doen op de verantwoor-
delijkheidszin van de direct betrokken bewoners?
Benaderd als volwaardige partners en op basis van
respect voor hun eigenheid, zijn bewoners, ‘zelfs’
sociale huurders, best bereid om tot nut van het
algemeen voor hun woonomgeving de nek uit te
steken. 

Een dergelijk overlegmodel zou in Rotterdam en
Antwerpen de sleutel tot een kansrijk stedelijk
beleid kunnen zijn. De eigenheid die daaruit zal
voortvloeien zal waarborgen bieden voor een aan-
trekkelijke, gevarieerde afspiegeling van de multi-
culturele samenleving. Dit in tegenstelling tot de
voorspelbare en gespannen troosteloosheid die
naar voren treedt in de Rotterdamse plannen. 

luc goossens 
Hoogleraar stadssociologie aan de Universiteit van
Antwerpen  
toby witte 
Onderzoeker bij de Kenniskring ‘Opgroeien in de Stad’
(Hogeschool Rotterdam) en gemeenteraadslid in
Spijkenisse. 

Bruggen bouwen 
of saboteren?
Bruggen bouwen! Vergezeld van deze kreet presen-
teerde de Tweede Kamercommissie-Blok die
onderzoek verrichtte naar 30 jaar integratiebeleid
op 19 januari van dit jaar haar eindrapport. In gro-
ten getale had het journalistieke witte mannenbol-
werk zich verzameld in de Oude Zaal van het
Tweede Kamergebouw, om de langverwachte con-
clusies van de commissie aan te horen. Maar ook
een aantal Kamerleden (Nawijn, Herben, Halsema,
Rouvoet en Vos), had zich wat onwennig doch ge-
moedelijk in een hoekje opgesteld. De grootste cri-
ticaster van de commissie vooraf, Hirsi Ali was af-
wezig. Waarschijnlijk druk bezig zich voor te berei-
den om nog diezelfde avond in actualiteitenpro-
gramma’s her en der de conclusies van de commis-
sie neer te sabelen. Want hooggespannen (geen
cruciale koerswending van integratie naar assimila-
tie) waren de verwachtingen bij voorbaat niet. En
terecht, zo blijkt! ‘De integratie van veel allochto-
nen is geheel of gedeeltelijk geslaagd, een presta-
tie van formaat’, aldus de commissie in haar con-
clusies. Ondanks dertig jaar lankmoedig integratie-
beleid zijn veel allochtonen, discriminatie trotse-
rend — dit blijkt nog altijd een behoorlijke barrière
te zijn —, er toch in geslaagd een plek te verwerven
in de samenleving. Hier en daar gaat het zeker nog
moeizaam, maar wanneer meer aandacht wordt be-
steed aan inburgering, actieve vervolging van dis-
criminatie, gedifferentieerde woningbouw, opvoe-
dingsondersteuning, voorschoolse opvang en het
vroegtijdig signaleren van taalachterstanden, kan
de bruggenbouw gestaag voortgaan. 

Deze vanzelfsprekende aanbevelingen geven
weinig blijk van urgentie en deden zelfs wat surrea-
listisch aan in een week waarin heel Nederland zo’n
beetje in een shocktoestand verkeert door de
moord op een conrector door een Turkse leerling
op een Haagse  vmbo-school. Juist aan crimina-
liteit werd in het onderzoek van de commissie-Blok
geen aandacht besteed, terwijl het hier, zo hebben
ook de verhitte discussies dezer dagen laten zien,
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