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‘Doen we het ieder voor zich, of doen we het sa-
men?’ is een van de standaard retorische vragen
van Ad Melkert, als hij een spreekgestoelte be-
klimt. De impliciete boodschap voor het luiste-
rend gehoor is duidelijk: wij doen het natuurlijk
samen. Maar wat doen wij dan samen en wie zijn
die ‘wij’ in dit verband precies? 

Ik hoop altijd dat Melkert doelt op alle bur-
gers en legale inwoners van Nederland en dat hij
een heleboel dingen voor ogen heeft die wij sa-
men behoren te doen. Samen zorgen voor onze
publieke goederen (water, elektriciteit, openbaar
vervoer) en deze niet te grabbel gooien op een
markt van vraag en aanbod. Samen een basisver-
zekering ziektekosten invoeren en een eind ma-
ken aan de onhandige en moreel onjuiste twee-
deling tussen ziekenfonds en particuliere verze-
kering die wij nu hebben. Samen wonen in
heterogene wijken: rijk en arm, allochtoon en
autochtoon. Samen naar de kindercrèche: rijk en
arm, allochtoon en autochtoon. Samen naar een
openbare buurtschool, of desnoods, samen naar
het bijzonder onderwijs: rijk en arm, autochtoon
en allochtoon.

Die hoop heb ik, maar ik hoor en zie zelden
PvdA-plannen die dat samen doen een beetje
dichterbij zouden kunnen brengen. Met die eer-
ste twee idealen gaat het nog wel: samen doen
met publieke goederen en samen in een basis-
verzekering ziektekosten, daar lijkt de partij wel
aan te willen werken. We moeten natuurlijk
onze zegeningen tellen en blij zijn dat de tijd van
ongeremde privatisering voorbij is, maar ander-
zijds, dit zijn dingen die zo langzamerhand ie-
dereen samen wil doen. Uitgerekend Pim For-
tuyn is fel tegen het privatiseren van nutsbedrij-
ven en zelfs de vvd is inmiddels bekeerd tot de
basisverzekering ziektekosten. Van dat samen
wonen, werken en liefhebben (om nog eens een

slogan uit een vorige campagne van stal te halen)
zie ik in de PvdA-plannen veel minder terug. De
crèche mag particulier zijn en speciaal bedoeld
voor kinderen van vermogende ouders, of werk-
gerelateerd met vaak een soortgelijk effect. De
school mag bijzonder zijn, een eigen toelatings-
beleid voeren en lelieblank blijven. De wijk mag
een villawijk zijn of een Turkse (Marokkaanse,
Somalische) enclave in een grote stad. Jan Marij-
nissen heeft met de PvdA nooit kunnen praten
over een spreidingsbeleid, zo legde hij onlangs
uit aan Felix Rottenberg in een mooi televisie-
interview. 

De PvdA lijkt het helemaal niet samen te wil-
len doen. De PvdA vindt het makkelijker om
extra geld te besteden aan voorschoolse opvang
voor kansarme kinderen dan om die kansarme
kinderen met kansrijke kinderen te laten spelen
en leren. De PvdA vindt het makkelijker te bena-
drukken dat ouders in dit land het recht hebben
een school voor hun kinderen te kiezen dan om
samen met andere paarse partijen werk te gaan
maken van inperking van de vrijheid van het bij-
zonder onderwijs. Ik zie de PvdA niet met Marij-
nissen praten over busvervoer voor allochtone
kinderen naar witte scholen in een ander deel
van de stad. De PvdA vindt keuzevrijheid in
de woonomgeving een makkelijker ideaal dan
sociale cohesie in wijken.

Doen we het ieder voor zich, met een afkoop-
som voor kansarme groepen, of doen we het echt
samen? 
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Of doen we het samen?
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