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De politieke aardverschuiving van 15 mei wordt
door sommigen vergeleken met de revolutie van
de jaren zestig tegen de gevestigde orde. Maar
waar de jaren ’60-revolte er een was van een
kleine groep hoog opgeleide jonge mensen, is dit
er een van de gewone man. De gewone man, die
het discussiëren over politiek doorgaans aan an-
deren overlaat, heeft op 15 mei de gevestigde po-
litiek massaal de rug toegekeerd. Het is verleide-
lijk het verlies van de gevestigde partijen, de
PvdA in het bijzonder, te wijten aan de leider-
schapswisseling of aan de opkomst van die ene
man die louter met zijn uitstraling een grote
groep mensen aan zich wist te binden. Maar
daarmee slaan we de plank mis. De kiezer die
zich op 15 mei massaal afwendde van de ge-
vestigde politiek reageerde op complexe maat-
schappelijke veranderingen die onvermijdelijk
zijn, maar waar hij zelf nooit voor gekozen heeft.
De PvdA heeft deze ontwikkelingen onvol-
doende van een (progressief) antwoord voorzien,
terwijl aanknopingspunten daarvoor konden

worden gezocht in haar eigen traditie van actief
burgerschap en gemeenschapszin. 

Niet dat de PvdA blind is voor maatschappe-
lijke verandering. Het laatste verkiezingspro-
gramma van de PvdA werd ingeleid met een uit-
gebreide beschrijving van de wijze waarop onze
samenleving van aanzien verandert. ‘Het is nog
maar kort geleden dat de Nederlanders hun iden-
titeit vooral ontleenden aan het besef dat ze
moesten leven binnen tastbare landsgrenzen.
Die grenzen zijn bijna tot fictie verschrompeld’.
Nederland is onderdeel van een wereldwijde eco-
nomische orde. Mondiale immigratiestromen
hebben van Nederland een multi-etnische
samenleving gemaakt. Ook technologische voor-
uitgang verandert de samenleving drastisch. In-
formatie wordt de drijvende kracht achter econo-
mische ontwikkeling, en dus wordt kennis
steeds belangrijker. Economisch succes vraagt
een voortdurend aanpassingsvermogen van zo-
wel instituties en bedrijven, als werknemers. De
tijd dat je ‘plaats in de samenleving’ vast lag, is
voorgoed voorbij. Familiebanden worden losser,
religie boet in aan belang, en vaste verhoudingen
tussen man en vrouw zijn op de kop gezet. Ge-
zagsverhoudingen zijn de afgelopen decennia
drastisch veranderd. Mensen worden, al dan niet
gedwongen door de economische ontwikkeling,
steeds flexibeler.

Deze maatschappelijke veranderingen heb-
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ben een keerzijde. Mensen ervaren een gevoel
van verlies van sociale binding en gemeen-
schapszin. De maatschappij wordt steeds ano-
niemer, en mensen voelen zich onveilig. Met het
afnemen van werkloosheid en het zelfs over-
spannen raken van de economie is ‘tijd’ voor ve-
len een schaars goed geworden. In de steeds
complexer wordende maatschappij voelt men
zich steeds gehaaster en onmachtiger.

Niet alleen de burger wordt onmachtiger. Hij
ziet ook hoe de overheid zichtbaar moeite heeft
met het beheersen van maatschappelijke proble-
men. Het lijkt onmogelijk een harde kern pro-
bleemjongeren aan te pakken. De ene na de an-
dere voedselcrisis volgt elkaar op. Lokale overhe-
den blijken wantoestanden op het gebied van
veiligheid op een slordige manier te gedogen. De
treinen komen structureel te laat. Wachtlijsten
blijven bestaan, ondanks miljardeninvesteringen.
Iets verder van huis bleken de almachtige CIA en
FBI niet in staat de aanslagen van 11 september te
voorkomen. Terroristen blijken asielprocedures
te misbruiken om hun destructieve acties dicht
bij hun slachtoffers te kunnen voorbereiden. 

Sociologen als Beck en Giddens omschrijven
de maatschappij zoals ze anno nu functioneert
als een ‘risicomaatschapij’. Giddens ziet globali-
sering, onttraditionalisering en individualise-
ring als onvermijdelijke krachten achter deze
maatschappelijke veranderingen. In de risicosa-
menleving zijn, anders dan in de traditionele so-
ciaal-democratische visie, veranderingen niet
zonder meer beheersbaar. Het is niet zo dat naar-
mate we meer leren over de sociale en materiele
realiteit, hoe meer we deze realiteit kunnen be-
heersen en sturen. Integendeel, hoe meer we we-
ten over de sociale realiteit, over de werking van
de natuur, over de techniek, hoe complexer de
maatschappij wordt. Hoe meer men met opge-
dane kennis intervenieert in het verloop van de
geschiedenis, hoe moeilijker het wordt om ont-
wikkelingen te controleren en te sturen. Van-
daag de dag wordt de wereld eerder gekenmerkt
door een groeiende mate van onzekerheid dan
door een gevoel van contrôle. Het soort van reac-
tie die dit oproept kan volgens Giddens het best

worden omschreven als beperking van de schade
of wens tot herstel van het oude vertrouwde.

Paars was vooral het symbool van de succes-
volle kant van de modernisering en maatschappe-
lijke verandering. Van economische voorspoed,
van dalende werkloosheid, van materiële wel-
vaart. Mensen met een individualistische en kos-
mopolitische instelling voelden zich thuis bij de
Paarse benadering van immateriële kwesties, het
homohuwelijk en euthanasie. De kiezers die op
15 mei een revolte veroorzaakten herkennen zich
niet in dit positieve beeld, maar identificeren zich
met de negatieve aspecten, zoals de toegenomen
onveiligheid, geconfronteerd worden met onbe-
kende culturen die bij gebrek aan communicatie
onbekend bleven, en toegenomen tijdsdruk.

identiteitsverlies en escapisme

Onderzoeksbureau Motivaction kwam medio vo-
rig jaar al tot de conclusie dat een grote groep
mensen in Nederland ambivalent staat tegeno-
ver maatschappelijke ontwikkelingen zoals hier-
boven beschreven. Het bureau onderscheidde
drie ontwikkelingen die bepalend waren voor
het leefklimaat in Nederland. Een toegenomen
maatschappelijke bezorgdheid en angst voor ver-
lies van sociale binding, een afnemende identifi-
catie met werk en een afnemend streven naar
economische status, en een toenemende tijds-
druk waardoor het privé-leven onder druk komt
te staan. Dit leidt weer tot escapisme. ‘De ver-
warde, onmachtige en altijd gehaaste burger, die
in feite op zoek is naar geborgenheid, sociale
binding, gemeenschapszin, zich zorgen maakt
om de toenemende individualisering, zich ang-
stig voelt vanwege een in zijn of haar ogen toene-
mende onveiligheid. En die burger wordt gevoed
in dat gevoel van onveiligheid door het dagelijks
beeld dat hem via de tv wordt voorgeschoteld.’

De invloed van ’11 september’ mag in dit ver-
band niet worden onderschat. Gevoelens van on-
veiligheid en onzekerheid, onmacht en gebrek
aan sociale binding culmineerden na de aansla-
gen op het WTC. Toen werd letterlijk in één klap
duidelijk dat de wereld een onveilige plaats is,
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waar het kwaad plotseling kan toeslaan, schijn-
baar op ieder moment en op iedere plek. Het ‘be-
grip’ dat sommige moslims in Nederland voor de
aanslag hadden, en de discussie die daar vervol-
gens over ontstond, hebben veel kwaad bloed ge-
zet. Boven op de ergernissen die sommige men-
sen al voelden over de multiculturele samenle-
ving, ging angst een rol spelen. De Marokkanen
die om de hoek wonen zijn voor velen in Neder-
land ineens moslims geworden. En daarmee
wordt de discussie over de multiculturele
samenleving veel breder dan het was: het wordt
een fundamentele discussie over identiteit en
normen en waarden.

In een globaliserende wereld wordt ironisch
genoeg de directe omgeving, het lokale, steeds
belangrijker voor mensen. Mondialisering en in-
dividualisering lijken de behoefte aan een ge-
meenschappelijke, lokale of nationale identiteit
eerder te versterken dan te verminderen. De lo-
kale en regionale televisiezenders zijn in op-
komst. Het ‘kleine’ en ‘herkenbare’ van program-
ma’s als 5 in het land slaat aan. TMF was het suc-
cesvolle Nederlandse antwoord op de mondiale
muziekzender Mtv, die geen Nederlandstalige
muziek wilde uitzenden. 

Mensen die zich onzeker en angstig voelen,
die hun idee over wat een gemeenschap zou moe-
ten zijn in de verdrukking zien, reageren dit wel-
licht af op datgene dat hun verlies aan identiteit
en sociale binding het meest zichtbaar maakt: de
groeiende aanwezigheid van allochtonen, en van
moslims in het bijzonder. De hoofddoek, voor de
één een trotse uiting van met geloofsgenoten ge-
deelde waarden, is voor de ander een symbool
van vrouwenonderdrukking, en voor het gebrek
aan identiteit en bindende kracht van de Neder-
landse samenleving. Dit terwijl de oorzaken van
het gebrek aan sociale binding juist in veel bre-
dere maatschappelijke ontwikkeling gezocht
moet worden. Maatschappelijke verandering
waar de multiculturalisering van Nederland im-
mers ook een gevolg van is, en geen oorzaak.

Pim Fortuyn wist het ongenoegen over de
nieuwe onzekerheid en de geringe sociale bin-
ding op knappe wijze uit te buiten door een rare

mengeling van conservatieve verlangens naar
buurt- en familieleven (‘langs het tuinpad van
mijn vader…’), internationale neo-liberale econo-
mische dynamiek, en retro-nationalisme ten aan-
zien van migranten en asielzoekers. Jan Peter Bal-
kenende wist daarbij aan te sluiten door te wijzen
op het belang van waarden en normen, door de
Nederlandse cultuur in de joods-christelijke tra-
ditie te plaatsen waarin geen plaats is voor welke
andere godsdienst dan ook en door assimilatie
voorop te stellen, en vooral door op cruciale mo-
menten (zoals na de aantijgingen tegen Melkert
en Rosenmöller) zijn mond te houden.

progressief gemeenschapsdenken

De PvdA zal afstand moeten blijven nemen van
de inhoudelijke standpunten die door deze heren
naar voren zijn gebracht. Maar ze moet de onder-
liggende emoties serieus nemen en daarop een
eigen antwoord formuleren. De klassieke links-
rechts tegenstelling schiet daarbij te kort. De cul-
turele tegenstelling conservatisme-progressi-
viteit is minstens zo belangrijk geworden. Voor
de PvdA is het belangrijk daarin herkenbaar te
zijn. Dat kan door gemeenschap, sociale binding
en actief burgerschap centraal te stellen. Dat geeft
aanknopingspunten voor het voeren van een
scherpe maar inhoudelijke oppositie. Want het is
bijzonder ironisch dat het antwoord op de door
kiezer aangezwengelde discussie over sociale co-
hesie, gemeenschapszin en identiteit komt in de
vorm van een kil en neo-conservatief kabinet.

Het gemeenschapsdenken kent traditioneel
twee invalshoeken. Een nostalgisch-conserva-
tieve en een sociaal-progressieve. Met name het
cda heeft de afgelopen jaren geprobeerd zich te
ontdoen van het imago van conservatieve ge-
meenschapspartij. Daar is ze in de campagne re-
delijk in geslaagd, onder andere door gemeen-
schapszin, emancipatie en eigen verantwoorde-
lijkheid centraal te stellen. Opvallend is dat dit
jonge kiezers aansprak. De PvdA kwam vooral
naar voren als technocratische bestuurderspartij
die in termen van ‘markt-overheid’ in plaats van
waarden dacht. 

S&D juli 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:39  Pagina 24



s & d 7 / 8  |  20 0 2  

25

Na de dreun. Het vervolg  Jet Bussemaker & Edith Mastenbroek  De inhoudelijke vernieuwing van de PvdA

De PvdA staat nu voor de uitdaging een visie
te ontwikkelen op het zelforganiserend vermo-
gen van de samenleving. Ze zal op een aantal
voor haar cruciale terreinen een sociale, progres-
sieve invulling moeten geven aan sociale bin-
ding en actief burgerschap, gekoppeld aan eman-
cipatie en meer zeggenschap voor mensen. Bur-
gers zijn immers niet alleen zelfbewuste en
mondige individuen, zij zoeken hun kracht ook
in verbondenheid met anderen en accepteren
verantwoordelijkheid voor elkaar.1

Het huidige politieke klimaat wordt gedomi-
neerd door consumentisme. Het antwoord
daarop moet in gemeenschapsbesef en actief
burgerschap gezocht worden. Kiezers lijken con-
sumenten geworden die de overheid als een
supermarkt beschouwen. Alles moet in vele vari-
anten direct voorradig zijn, en als dat niet het ge-
val is gaat men op zoek naar een nieuw merk. Te
weinig wordt beseft dat het invullen van allerlei
wensen ook een verantwoordelijkheid van men-
sen zelf is. Politici kunnen, zoals Marijke Lin-
thorst terecht stelt (Socialisme & Democratie 5/6
2002, p. 55), geen sterke samenleving creëren.
Burgers zelf hebben hierin een grote verant-
woordelijkheid. Ook politici doen te weinig een
beroep op mensen zelf. Door valse beloften te
doen wordt de schijn van mogelijke overheids-
contrôle juist in stand gehouden.

Het stimuleren van burgerschapsidealen be-
tekent allerminst dat van bovenaf directieven
het land in worden gestuurd over wat mensen
moeten doen. Het betekent juist ruimte geven
aan oordeelsvermogen van mensen zelf en het
organiseren van beleid van onderop door, bij-
voorbeeld in de vorm van experimenten, samen
met burgers beleid te ontwikkelen. Het bena-
drukken van gemeenschapsidealen ¬ met
emancipatie, verantwoordelijkheid en burger-
schap als kernwaarden ¬ zou de sociaal-demo-
cratie weer aan een herkenbaar progressief pro-
fiel kunnen helpen. Wij noemen hier kort drie
terreinen die zouden kunnen profiteren van zo’n
visie: het arbeidsbestel, veiligheid, en de multi-
culturele samenleving.

1. een ontspannen arbeidsbestel

De sociaal-democratie heeft altijd pal voor het
recht op werk gestaan. Dat is van grote betekenis
en waarde, maar niet voldoende. Met name sinds
de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt
is duidelijk geworden dat we meer nodig heb-
ben. Tijds-armoede, het spitsuur van het leven,
de combinatie-stress; dat zijn allemaal termen
die aangeven dat met het recht op werk de kwa-
liteit van het bestaan nog niet gegarandeerd is.
Paars heeft burgerschap verengd tot arbeid. Het
zou de PvdA te denken moeten geven dat het cda

goed gescoord heeft bij een groep jongere vrou-
wen die veel waarde hechten aan het thema ar-
beid en zorg. 

Binnen de PvdA wordt al langer nagedacht
over de vormgeving van een ontspannen ar-
beidsbestel, waarin arbeid een belangrijk recht
is, maar waarin ook nadrukkelijk publieke
waardering wordt gegeven aan andere activitei-
ten. Zo beschreef Bas van Stokkom in 1992 een
(partieel) basisinkomen als een impuls voor par-
ticipatie van burgers in breedste zin. In de nota
Sociale Zekerheid bij de tijd uit 1996 werden
interessante opties voorgesteld om de combina-
tie van werken, zorgen, leren en samenleven uit
te werken in nieuwe verhoudingen tussen verze-
keren en sparen. Enkele jaren geleden wist Mar-
greeth de Boer een gevoelige snaar te raken met
haar pleidooi voor onthaasting. Meer recentelijk
hebben een aantal Tweede Kamerleden deze ge-
dachten concreter uitgewerkt in de vorm van een
nieuwe levensloopverzekering. 

We moeten beter onderkennen dat betaalde
arbeid verweven is geraakt met verantwoorde-
lijkheden buiten de arbeid. Denk aan de zorg
voor kinderen, vrienden en ouders, maar ook aan
vrijwilligerswerk en simpelweg tijd voor jezelf
hebben. Nieuwe voorzieningen zijn nodig om
betaalde arbeid met een evenwichtig privé-leven
te combineren. Dat betreft regelingen voor deel-
tijdarbeid, verlof, goede en betaalbare kinderop-
vang, zeggenschap over arbeidstijden, erkenning
van kwalificaties die men buiten de arbeids-
markt heeft opgedaan, een betere afstemming
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van schooltijden, arbeidstijden, winkels en
sociale voorzieningen, en een beleid dat arbeid
meer evenwichtig over de levensloop spreidt.
Maar er is meer nodig. Er is ook vooral een an-
dere houding nodig. Een die meer uitgaat van be-
grip en luisteren naar degenen die het niet lukt
van alles en nog wat te combineren, bijvoorbeeld
voor de moeders die niet werken (nog altijd
meer dan 50% van alle moeders!) en voor vrou-
wen die een kleine deeltijdbaan hebben. Het be-
leidsjargon over tweeverdieners en anderhalf-
verdieners laat dat onvoldoende zien. Paars ¬ en
ook de PvdA ¬ wordt teveel geassocieerd met
financiële arbeidsparticipatie bevorderende
maatregelen, en lasten voor tweeverdieners (zo-
als ex-staatssecretaris Verstand die steeds ha-
merde op de diensten die tweeverdieners uit
handen genomen moeten worden, zonder zich
af te vragen wie dat werk dan moet doen). De
PvdA zal moeten laten zien dat ze er ook is voor
andere groepen, dat ze ook herkenbaar is als par-
tij die het opneemt voor vrijwilligers, mantelzor-
gers, oppasopa’s, en herintreedsters. Arbeidspar-
ticipatie is een belangrijk recht en economisch
goed, maar geen panacee voor alle kwalen.

2. veiligheid

De grote aandacht voor veiligheid wordt niet al-
leen verklaard door hogere criminaliteitscijfers.
Een ‘gevoel van onveiligheid’ hangt tevens sa-
men met een hoger risicobewustzijn, kenmerk
van een postmoderne (risico)maatschappij.
Mensen ergeren zich met name aan de ‘kleine’
criminaliteit. Het gaat dan bij uitstek om vor-
men van criminaliteit die floreren in een geano-
nimiseerde, geïndividualiseerde samenleving.
Het wegvallen van de ouderwetse ‘sociale con-
trôle’ leidt tot meer vrijheid van het individu,
maar heeft als keerzijde dat de samenleving
schijnbaar machteloos staat ten opzichte van
asociaal gedrag, vandalisme en zinloos geweld.
Ook hier sloeg het laatste PvdA-verkiezingspro-
gramma, met een pleidooi tegen de ‘hufterig-
heid’, de spijker op de kop. 

De kiezer vertaalt het gevoel van onveiligheid

in een roep om meer politie, een einde aan de ge-
doogcultuur en strengere straffen. Zij kijkt dus
primair naar de overheid. Maar veiligheidsbeleid
komt, zoals Hans Boutellier terecht stelt, tot
stand in samenspraak tussen overheid, markt en
gemeenschap. Om de begrenzing van wat de
overheid kan doen en wat je van de overheid mag
verwachten, pleit hij voor een normatief sociaal
beleid waarin een nadrukkelijker koppeling tus-
sen de sociale sector en het veiligheidsvraagstuk
gelegd wordt. Volgens het model van concentri-
sche cirkels hebben daarin diverse geledingen
een eigen verantwoordelijkheid: burgers als bui-
tenste cirkel; maatschappelijke organisaties als
scholen en bedrijven als tweede; specifieke ver-
bindingen tussen politiek, justitie, opbouwwerk
e.d. gericht op specifieke risicogroepen als derde;
en het strafrecht in een binnenste vierde cirkel
gericht op daders. 2

Een normatieve gerichtheid op het veilig-
heidsvraagstuk zou de PvdA kunnen helpen pre-
ventief en repressief beleid op een evenwichtige
manier met elkaar te verbinden. Actief burger-
schap, gemeenschap en eigen verantwoordelijk-
heid zijn daarin centrale begrippen. Zo kan
‘kleine’ criminaliteit kan alleen floreren in een
context van maatschappelijke onverschilligheid.
Ook op het gebied van veiligheid zal de PvdA dus
mensen moeten aanspreken op hun eigen ver-
antwoordelijkheid. Vanuit een communitaristi-
sche gedachtegang is het van belang gezamen-
lijke initiatieven van burgers te ondersteunen.
Het beleid dat begin jaren negentig door de
cda/PvdA regering (Lubbers/Kok) met betrek-
king tot sociale vernieuwing is gemaakt verdient
vanuit dat oogpunt een nieuwe impuls.

Wij pleiten voor een stimuleringsprogramma
voor publieke activering. Daaruit zouden initia-
tieven van mensen gestimuleerd en onder-
steund kunnen worden die gericht zijn op de
versterking van het sociale weefsel in een buurt
(vooral in wijken waar allochtonen en autochto-
nen samen leven een bittere noodzaak), verbete-
ring van sociale contrôle. 

Dergelijke initiatieven ontwikkelen zich van
onderop, zoals in de Haagse Schilderswijk waar
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bewoners een wachtdienst instelde die proble-
men signaleert en aan de politie doorgeeft. Of
denk aan de Marokkaanse vaders in Amsterdam-
West die op straat toezicht houden op hun eigen
kinderen en ingrijpen waar het misgaat. Het
voorbeeld van de Marokkaanse vaders laat zien
hoe belangrijk het is dat degenen die controleren
weten hoe je daders moet aanspreken. Dat laat
ook de gang van zaken rond station Lelylaan in
Amsterdam zien. Daar is sinds kort het private
bedrijf ‘To Serve and Protect’ mede verantwoor-
delijk voor de beveiliging. Zij zijn geslaagd in wat
de politie niet lukte: het station weer redelijk vei-
lig maken. Het bedrijf heeft mensen in dienst die
de groep criminelen weet aan te spreken, en voor
een deel zelfs een verleden delen. Daarmee laat
dit project nog iets anders zien, namelijk dat
kleinschalige samenwerkingsprojecten tussen
politie en private beveiligingsdiensten in de
openbare ruimte vruchtbaar kunnen zijn. Vol-
gens ons past hier dan ook een pragmatische
houding. Het principieel afwijzen van private be-
veiliging in de openbare ruimte past niet meer
bij de huidige samenleving, en een privaat bevei-
ligd station is nog geen hellend vlak op weg naar
Gated Communities. 

3. de multiculturele samenleving

Verreweg het scherpste verwijt valt de PvdA te
maken ten aanzien van de multiculturele samen-
leving. Hier heeft het de afgelopen jaren aan een
eigen visie ontbroken. In de praktijk kwam de
houding van de PvdA neer op het uit de weg gaan
van moeilijke keuzes en het ontkennen van pro-
blemen. Hiermee versterkte de PvdA de onver-
schilligheid en stond ze oogluikend toe dat groe-
pen in Nederland langs elkaar heen leven.

De multiculturele samenleving stelt de PvdA
dan ook voor immense problemen. Frans Becker
en René Cuperus schetsen in S&D nr. 5/6 de ge-
volgen hiervan voor welke burgers/kiezersgroe-
pen de PvdA kan representeren. Met de poging
door te breken naar het sociologische midden is
de PvdA er volgens hen onvoldoende in geslaagd
de traditionele arbeidersklasse, migranten en

autochtonen aan de onderkant van de samenle-
ving aan zich te binden. Wij delen hun opvatting
dat immigratie en integratie de splijtzwam zijn
geworden in een nieuw representatie-dilemma
voor de sociaal-democratie, namelijk dat ̀het voor
links, de PvdA voorop, moeilijker is geworden
om succesvolle en robuuste allianties te smeden
tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden, ar-
men en rijken, middenklasse en minder geprivi-
legieerde groepen ¬ van autochtone en alloch-
tone herkomst’. 

Dit dilemma kan niet worden overstegen
door, zoals Paul de Beer elders in dit nummer van
S&D beweert, een puur sociaal-economische aan-
pak. Zo stelt hij onomwonden; ‘Als er niet langer
verschil zou zijn in werkloosheidspercentage,
uitkeringsafhankelijkheid, arbeidsparticipatie,
inkomen en carrièrekansen, zou de aanwezig-
heid van niet-westerse allochtonen in ons land
waarschijnlijk niet langer als een probleem wor-
den ervaren’ (voorpublikatie in nrc Handelsblad
van 6 juli 2002). Als dat waar is zou het Paarse ka-
binet veel positiever beoordeeld moeten worden.
Het werkloosheidspercentage onder allochtonen
is de afgelopen jaren gedaald van 28 naar 10 %,
een veel grotere daling dan onder autochtonen.

Natuurlijk moet de PvdA haar sociaal-econo-
mische oriëntatie niet loslaten. Ze zal in de oppo-
sitie juist de leiding moeten nemen tegen het ge-
brek aan initiatief van het nieuwe kabinet voor
degenen die minder goed in staat zijn voor zich-
zelf te zorgen. Maar daarnaast zal ze een sociaal-
culturele visie moeten ontwikkelen als antwoord
op de behoefte aan sociale binding, saamhorig-
heid en verdraagzaamheid. 

De traditie van gemeenschapsbenaderingen
biedt aanknopingspunten. Niet door culturele
verschillen uit te vergroten en op zichzelf te be-
schouwen, zoals in de verzuilingstraditie past,
maar door te pleiten voor het onderkennen van
overeenkomsten en het waarderen van individu-
ele keuzevrijheid. De eerste benadering fixeert
verschillen, belemmert daardoor emancipatie en
leidt er toe dat mensen alleen nog maar als on-
derdeel van een groep gezien worden. De tweede
benadering erkent verschillen, maar eerst en
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vooral binnen gedeelde gemeenschapswaarden.
Zo moet duidelijk zijn dat bijvoorbeeld gelijke
behandeling van mannen en vrouwen en van
homo- en heteroseksuelen door iedereen geres-
pecteerd moet worden. 

Zelforganisaties werken soms emancipatiebe-
vorderend, zoals blijkt uit onderzoek naar poli-
tieke activiteiten van migranten. Maar er is een
duidelijke grens aan integratie via eigen organi-
saties. Het leidt tot gesegmenteerde integratie en
creëert maatschappelijke categorieën die eenzij-
dig afhankelijk zijn. Daarom moet gesegmen-
teerde integratie, zoals volgens het oude verzui-
lingsmodel, vermeden worden, maar zal het
binnen algemene kaders erkennen van verschil-
len de verdraagzaamheid tussen bevolkingsgroe-
pen kunnen doen toenemen.

Hoe valt zo’n visie te vertalen in concrete be-
leidsvoornemens? In ieder geval niet door dichte
grenzen, het opzeggen van internationale ver-
dragen, beperking van gezinsvorming en een
uitruil tussen het terugnemen van illegalen en
ontwikkelingssamenwerking, zoals het regeer-
akkoord van het kabinet-Balkenende stelt. Voor
de PvdA moet uitgangspunt zijn dat Nederland
de facto een immigratiesamenleving is. Het
tweede uitgangspunt is dat er juist daarom aan
immigranten én de Nederlandse samenleving ei-
sen gesteld moeten worden. Aan immigranten
kunnen eisen als actief burgerschap gesteld wor-
den; aan de samenleving de eis dat ook mogelijk
te maken. Het derde uitgangspunt is dat ver-
schillen als organisatiegrond erkend kunnen
worden, maar alleen op vrijwillige basis, en inge-
bed in een kader van universele waarden.

Het wrr-rapport Nederland als immigratiesa-
menleving uit 2001 biedt hier aanknopingspun-
ten. Dit rapport gaat uit van Nederland als immi-
gratieland en stelt vervolgens drie beginselen
centraal: participatie, eigen verantwoordelijk-
heid en ontmoeting. Participatie impliceert dat
immigranten meedoen en bijdragen aan de
Nederlandse samenleving: dit vereist in het bij-
zonder participatie via arbeid en onderwijs. Het
stelt tegelijkertijd eisen aan de toegankelijkheid
van de instituties van de Nederlandse verzor-

gingsstaat, en aan de actieve bestrijding van een
etnisch gesegregeerde onderklasse. Eigen ver-
antwoordelijkheid is een vereiste bij het realise-
ren van participatie van het individu en de be-
vordering van burgerschap geldt als voorwaarde
voor een geëmancipeerde samenleving. 

De wrr wil dat ontmoeting en confrontatie
worden bevorderd en culturele diversiteit wordt
gerespecteerd, maar dat participatie die zich be-
perkt tot gescheiden segmenten van de samenle-
ving wordt tegengegaan. Zij keert zich hiermee
tegen een ‘leven en laten leven’- mentaliteit,
maar bepleit een interactieve omgang van men-
sen met een verschillende achtergrond. Een
voorbeeld van ‘ontmoeting en confrontatie’ is de
discussie zoals die onlangs ontstond over uitin-
gen van enkele imams in Nederland. Open maat-
schappelijk debat over dit soort zaken is drin-
gend noodzakelijk om de theoretische visie op
‘culturele verschillen binnen gedeelde waarden’
concreet invulling te geven en de grenzen van
wat wel en niet acceptabel is te verkennen. Een
ander voorbeeld daarvan is de wijze waarop door
sommige migranten aangekeken wordt tegen
gezinsvorming. Een partner uit het land van her-
komst halen moet mogelijk zijn en blijven, maar
we mogen niet langer gedogen dat sommige
mannen een vrouw naar Nederland laten komen
om haar vervolgens op culturele of religieuze
gronden te verbieden te participeren in de
samenleving. 

Op grond van deze uitgangspunten stelt de
wrr voor het restrictieve toelatingsbeleid voort
te zetten, en om mensensmokkel te ontmoedi-
gen. Maar ze wil tevens het uitzettingsbeleid, dat
thuishoort op het nationaal niveau, verscherpen.
Terecht legt de wrr hier een probleem van Paars
bloot; het uitzettingsbeleid werkte niet goed.
Zeggen dat mensen weg moeten en vervolgens
niets doen is ongeloofwaardig. Tegelijkertijd
pleit de wrr voor het vergroten van de mogelijk-
heden van werk en onderwijs voor degenen die
in procedure zijn. De PvdA pleit hier al langer
voor en zal dat moeten blijven doen, ook vanuit
het perspectief van participatie en eigen verant-
woordelijkheid. De wrr wil de eisen voor ge-
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zinsvorming en gezinshereniging niet aanscher-
pen, maar wel stimuleren dat de partner in staat
is in de Nederlandse samenleving te participe-
ren. Dat betekent daadwerkelijk recht èn plicht
op inburgering. Het adequaat beheersen van de
Nederlandse taal is een eerste vereiste voor actief
burgerschap. Aan de Nederlandse samenleving
dan vervolgens de plicht om inburgering ook se-
rieus ter hand te nemen. Iemand onder het mom
van inburgering leren hoe een strippenkaart
werkt, terwijl hij net met de bus naar de cursus is
gekomen, stimuleert uitval. Analfabeten in één
klas zetten met academisch geschoolden ook. 

Ten aanzien van participatie en eigen verant-
woordelijkheid pleit de wrr vooral voor vereen-
voudiging en effectieve inburgering van nieuw-
komers, kwalitatief goed onderwijs en bevorde-
ren van economische participatie. Helaas mist in
dit rijtje politieke participatie; het uitbreiden
van kiesrecht voor migranten zou voor de PvdA
een prioriteit moeten blijven. De wrr wil ruimte
voor ontwikkeling en instandhouding van eigen
(etnische) organisaties, maar wil hiervoor van
overheidswege geen specifieke voorzieningen
en aparte geldstromen meer. Daar valt veel voor
te zeggen. Zelforganisaties zullen hun eigen be-
staansrecht moeten bewijzen. Dan gaat het daad-
werkelijk om vrijwillige associaties, zoals De
Tocqueville de gemeenschapsverbanden in de
samenleving zo mooi uitdrukte, en niet om op-
gelegde en disciplinerende organisaties, zoals we
die uit de tijd van de verzuiling kennen.

De wrr gaat moeilijke keuzes niet uit de weg.
Veel verdient concretere uitwerking, maar de
uitgangspunten sluiten goed aan bij ons pleidooi
voor een sociaal-culturele visie op de multicultu-

rele samenleving, waarin emancipatie en bur-
gerschap centraal staan. De karikatuur die Van
der Zwan in een eerder nummer van S&D (nr 4, p.
45) van dit rapport heeft gemaakt, namelijk dat
het toelatingsbeleid in onduidelijkheden zou
blijven steken, terwijl de integratieproblematiek
op een ontwijkende manier behandeld zou wor-
den, snijdt bepaald geen hout. Eerlijk gezegd
spreekt de concrete uitwerking van het wrr-rap-
port ons meer aan dan de summiere maar on-
samenhangende voorstellen van Van der Zwan,
zoals het voeren van geboortepolitiek en afschaf-
fing van de kinderbijslag (voor iedereen? voor
allochtonen?). 

Het zal nog veel werk kosten om de hier ge-
schetste contouren verder in te vullen. De PvdA
zal haar visie op de relatie tussen overheid, markt
en samenleving opnieuw vorm moeten geven.
Actief burgerschap kan niet worden gestimu-
leerd door vanuit Den Haag nieuwe wet- en regel-
geving te introduceren. De PvdA zal dan ook haar
wantrouwen jegens decentralisatie van verant-
woordelijkheid los moeten laten. Alleen door
middel van experimenten valt te zien of het ne-
men van verantwoordelijkheid door burgers zelf
kan bijdragen aan het oplossen van maatschappe-
lijke problemen. Op een aantal essentiële terrei-
nen zal de PvdA haar inhoudelijke profiel moeten
versterken. Wat ons betreft niet door anderen
rechts dan wel links in te halen. Maar wel door
sociaal-democratische inspiratiebronnen op-
nieuw te herijken. Waarden als gemeenschaps-
zin en maatschappelijke verantwoordelijkheid
zijn te belangrijk om aan het cda over te laten.

Noten
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