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Allereerst: stop met het denken in continuïteit.*
Want politici zijn passanten, de functies die ze
vervullen hebben altijd een tijdelijk karakter.
Politici ervaren deze betrekkelijkheid na verloop
van tijd niet meer. Op dat moment dreigt gevaar.
In Nederland vallen de verschijningsvormen
daarvan ¬ cliëntelisme en nepotisme ¬ in ver-
gelijking met landen als Frankrijk of Amerika
nog mee. Denk aan de gemene streken en
vriendjespolitiek van Clinton en Mitterrand. In
Nederland kennen we dat niet op die manier,
maar er vormt zich na twee achtereenvolgende
regeringsperiodes wel een gesloten netwerk van
regeringsfunctionarissen, gelieerd aan één do-
minante partij.

Zo kende ook de PvdA tussen 1994 en 2002
een oligarchie, die een stempel drukte op proces-
sen en benoemingen en die, als het er op aan-
kwam, nauwelijks openstond voor kritiek en
tegendraadse opvattingen. Kiezers signaleren dit
en maken hun ergernis daarover kenbaar bij ver-
kiezingen.

Na een succesvol minister-presidentschap
moet de ‘premierpartij’ bij de overdracht van het
leiderschap haar ambities matigen; prolongatie
van de macht ligt niet voor de hand. Het is wijs

een stap terug te doen. Achteraf is het makkelijk
om op te schrijven, maar toch: Melkert had er
van moeten afzien in het spoor van zijn voorgan-
ger te treden. Angst voor conflicten, de angst om
een politieke vadermoord te plegen en oprechte
loyaliteit weerhielden hem daar van.

Toen Wim Kok aan het eind van 2000 met
Melkert de gesprekken over de opvolging begon,
is de ‘methode van de omweg’ niet aan de orde
geweest. Die komt op het volgende neer:

Melkert had zich in het voorjaar van 2001
terug moeten trekken als fractievoorzitter om ¬

zogezegd ¬ voorbereidingen te treffen voor een
kandidatuur voor het PvdA-lijsttrekkerschap. 

Melkert had hiermee kunnen aangeven dat er
na Kok een nieuwe fase zou intreden. Deze vroeg
om nieuwe oriëntaties, en dus om een kritische
analyse van de toestand in Nederland.

Als Melkert zich gedurende een aantal maan-
den ongestoord had verdiept in de successen en
mislukkingen van overheidsbeleid, had hij de
PvdA en haar potentiële kiezers scherpe en onge-
makkelijke waarnemingen en vragen voor kun-
nen leggen. Natuurlijk had dat spanning veroor-
zaakt, maar zonder pijnlijke analyses kan je geen
geloofwaardige voorbereiding treffen voor een
nieuwe periode. Vervolgens was de PvdA ver-
plicht geweest de vragen van Melkert van een
eerlijk antwoord te voorzien. 

In werkelijkheid kwam er een elegant ge-
schreven maar nietszeggend verkiezingspro-
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gram. Het was een document dat, met het zege-
nen van de economische resultaten van de
paarse coalitie, de status van de ‘premierpartij’
benadrukte. Daardoor kwam Melkert in het de-
fensief en kon hij vanaf het moment dat hij tot
lijsttrekker was verkozen, geen eigen koers ont-
wikkelen. Dat maakte hem kwetsbaar; hij moest
het beleid van de paarse coalities verdedigen en
kon daar niet onbevangen tegenover staan. Ter-
wijl hij veel meer in zich had, werd hij vooral als
een kloon van Kok ervaren.

onwelgevallige berichten

Een nieuw te kiezen PvdA-leider zal onherroepe-
lijk een rol willen spelen in het, in de PvdA ver-
stomde, debat over migratie. Kok noch Melkert
hebben zich hier in woord en geschrift laten gel-
den. Zij waren voorzichtig, zo niet onderhevig
aan lafheid en angst wanneer de ongemakken en
problemen van migranten aan de orde kwamen.
Terwijl er al in 1992 een inspirerend voorbeeld
van onbevangen politiek leiderschap op dit
vraagstuk was getoond. De Frans/Duitse Groene
politicus Daniël Cohn-Bendit publiceerde samen
met zijn Raadgever Thomas Schmid een door-
wrocht boek over de uitdaging van de multicul-
turele democratie. Cohn-Bendit baseerde zijn
analyse van de emigratiegeschiedenis op zijn er-
varingen als wethouder voor multiculturele aan-
gelegenheden in Frankfurt am Main. Zijn boek
Thuisland Babylon is nog steeds actueel, vooral
omdat Cohn-Bendit zich permitteerde alle moge-
lijke ongeoorloofde en onaangename vragen te
stellen. Hoe is het mogelijk dat deze non-confor-
mistische held van links in Nederland ter linker-
zijde geen navolging kreeg?

Cohn-Bendit beschreef hoe de egel van de mo-
dernisering steeds voor de individuele haas uit-
liep. ‘De economische, bureaucratische, media-
mieke, wetenschappelijke en militaire moderni-
sering verloopt zo snel, dat ze maatschappelijk en
mentaal niet bij te houden is. Veel zaken zijn ver-
drongen en niet verwerkt’. Dus stelt Cohn-Ben-
dit: ‘je zou kunnen zeggen dat mensen behoefte
hebben aan vereenvoudiging, aan meer overzich-

telijkheid en aan voorspelbaarheid ¬ dat kan zo-
wel rechtse als linkse vormen aannemen’.

In Nederland kreeg iets dergelijks gestalte via
de zogenaamde sampling van oude en nieuwe
elementen uit rechtse en linkse politiek: het For-
tuynisme. Pim Fortuyn ontwikkelde hardop pra-
tend en denkend in zijn conferences in zalen, co-
lumns en in zijn campagne op de televisie een
stijl die het opportunisme van politici een men-
selijk gezicht gaf. Een Amsterdamse politie-in-
specteur, kenner van de problemen van de jeugd
in Amsterdam-West, beschreef me een week
voor de verkiezingen hoe hij door de televisieop-
tredens van Fortuyn gerustgesteld werd. ‘Je
leerde hem steeds beter kennen en kreeg het
idee dat je Fortuyn op een dag ook persoonlijk
zou ontmoeten, en daar kreeg je ook behoefte
aan’.

Cohn-Bendit kon het Fortuynisme niet voor-
zien, maar hij voorspelde in 1992 nieuwe vor-
men van politiek, ook als gevolg van het feit dat
een integratiesamenleving een conflictsamenle-
ving is. Met andere woorden: die conflicten moet
je erkennen ¬ het betekent ook dat politieke lei-
ders de problemen en nadelen van immigratie
moeten benoemen en ook bewust grenzen moe-
ten stellen aan wat mogelijk is. Cohn-Bendit
sloot daarbij niets uit: quota’s, spreiding, gren-
zen aan de migratie; als migratie maar als een
eeuwenoud fenomeen zou worden geanalyseerd,
als een deelproces van de nieuwe wereldwan-
orde. Dit vergt volgens hem vooral flexibele en
nieuwsgierige reacties.

De PvdA heeft daar moeite mee. Illustratief is
de ontboezeming van het Tweede Kamerlid Jet
Bussemaker in Vrij Nederland van 25 mei: ‘Toen ik
laatst met de bus door Bos en Lommer reed
schrok ik van wat ik zag. Op straat liepen alleen
maar vrouwen met hoofddoeken en in de bus
zaten alleen Turkse mannen. Ik dacht: wat is deze
buurt in twee jaar tijd enorm veranderd’. Busse-
maker was de afgelopen jaren een interessante
parlementariër, ze speelde een belangrijke rol bij
het versterken van de kinderopvang. Haar op-
merking is eerlijk omdat zij ermee aangeeft dat
een kamerlid niet alles kan weten en ook in een
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gesloten wereld leeft, net als tienduizend ande-
ren.

De zogenaamde nieuwe onderklasse in de na-
oorlogse wijken in Amsterdam en andere grote
steden heeft geen eigen volksvertegenwoordi-
gers in de Tweede Kamer. Dan duurt het lang
voordat onwelgevallige berichten doordringen.
Maar in 1987 begon de sp in Oss al te pleiten
voor spreiding, omdat in een arbeiderswijk als
de Vogelbuurt, de balans tussen Turkse en
Nederlandse bewoners verstoord raakte ¬ de
voortuintjes in de Roodborststraat werden door
de Turken verwaarloosd.

Lokale en landelijke PvdA-politici ¬ en toen
ook nog psp-politici ¬ maakten sp-ers uit voor
racisten. De sociaal-democraat H.J. Schoo, voor-
malig hoofdredacteur van Elsevier, werd door één
van de beste denkers van de PvdA, WBS-directeur
Paul Kalma, bestraffend toegesproken omdat hij
eind jaren ’90 Nederland voor ‘vol’ verklaarde. ‘Zo
dat staat’ ¬ Nederland is vol ¬, schreef Schoo in
zijn boek De verwarde natie. ‘Het mag niet van de
scherpslijpers in vreemdelingenaangelegenhe-
den, maar het moet wel omdat het al met al het
belangrijkste argument tegen immigratie is’.

Arie van der Zwan heeft in het laatste num-
mer van s&d in een kundig betoog geschetst hoe
Nederland over twintig jaar 2,6 miljoen niet-
westerse migranten telt, waarvan ruim 2/3
slecht geïntegreerd en in hoge mate geconcen-
treerd in de naoorlogse wijken van de grote ste-
den.

Overtuigend formuleert hij ¬ net als Schoo
¬ het urgente thema van de bevolkingspolitiek.
Opvallend is dat tot nog toe geen enkele PvdA-
wethouder uit één van de grote steden op Van
der Zwan heeft gereageerd. Ook niet op zijn uit-
spraak dat Nederland tot nu toe een notoir on-
succesvol integratieland is. Ongetwijfeld hebben
ze het te druk, omdat ze hun handen vol hebben
aan duizelingwekkend overleg en het beheren
van de tientallen geoormerkte subsidieregelin-
gen. 

Toen ik vorig jaar acht maanden op ‘inspectie’
was in de Amsterdamse Akbarstraat, midden in
Bos en Lommer in de Kolenkitbuurt, viel me op

hoe krampachtig de PvdA- stadsdeelbestuurders
op mijn opmerkingen reageerden. Kritische
waarnemingen over het isolement van de buurt
en haar bewoners, de slechte staat van het wel-
zijnswerk ¬ kapot gefuseerd en geleid door een
stoet van interim-managers ¬ en de schanda-
lige omstandigheden waaronder een handvol so-
ciaal raadslieden eerste-lijnshulp moeten bieden
aan nauwelijks Nederlands sprekende oudere
allochtonen, werden niet op prijs gesteld.

‘Ach ja’, zei de nieuwe PvdA-deelraadvoorzitter

na de vertoning van de tv-serie, ‘Rottenberg is
een typisch jongetje uit Amsterdam-Zuid’.

Zoals in veel van dit soort wijken en tuinste-
den wordt met herstructurering getracht het tij
te keren. Maar de komende tien jaar blijven de
scholen zwart en schiet de opvoeding van kinde-
ren in de Akbarstraat tekort door de familie-
omstandigheden en de afhankelijkheid van de
moskee.

Cohn-Bendit herinnert in ‘Thuisland Babylon’
aan de grondlegger van de stadssociologie, Ro-
bert Ezra Park, oprichter van de Chicago-school.
Park was er in de jaren twintig achter gekomen
hoe de grote Amerikaanse steden functioneer-
den. Hoe krijgt de maatschappij (die in zekere
zin enkel één constant fenomeen kende, name-
lijk de immigratiebeweging) gestalte? Hoe wor-
den verbanden en waardevoorstellingen ge-
vormd? Park werd duidelijk dat het oude Ameri-
kaanse model van de snelle integratie van alle

Nieuwe leiders van de
PvdA doen er verstandig
aan het idee los te laten
dat ze het integratie- en
migratiedebat van
boven af in de hand
moeten houden. 
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nieuwkomers in de structuur van de Ameri-
kaanse democratie een ‘levensleugen’ was. Er
vond geen integratie plaats, maar wel afgren-
zing. In zijn boek Race and culture verdedigt Park
het idee dat etnische afzondering in geen geval
synoniem is aan weigering tot integratie, maar
via een lange omweg, veeleer de eerste stap daar-
naar toe.

Dat is de fase waarin veel allochtone wijken in
Nederland verkeren. Voor integratie bestaat
geen handboek. De Nederlandse praktijk wordt
op de tast in een lang en grillig proces uitgevon-
den. Het is een combinatie van grote steden-
bouwkundige ingrepen en slim maatwerk op het
terrein van onderwijs en opvoeding. Dat vraagt
om de inzet van het beste professionele talent,
het relativeren en soms negeren van bureaucra-
tische en politieke rituelen.

Nieuwe leiders van de PvdA doen er verstan-
dig aan het idee los te laten dat ze het integratie-
en migratiedebat van boven af in de hand moe-
ten houden. Wat ze wel kunnen doen is langdu-
rig en nauwgezet de praktijk observeren ¬ niet
even langs komen wippen ¬ en verinnerlijken.
Dat roept ongetwijfeld talloze ongeoorloofde
vragen bij ze op. De antwoorden daarop zullen
tot een normalisatie van het migratiedebat kun-
nen leiden, maar dat is niet met één rapportje en
een congres voor elkaar. Dat duurt jaren.

* De eerste paragraaf is een herziene en uitgebreide
versie van een artikel dat eerder verscheen in ‘de
Groene Amsterdammer’, vrijdag 17 mei jl.
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