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PLASTERK OVER DOE-DEMOCRATIE
䢇 Het kabinet ziet de doe-democratie als een nauwelijks

te stuiten krachtige ontwikkeling.
䢇 Overheden en maatschappelijke organisaties zullen zich

moeten inspannen om de transitie in de verhouding
met de samenleving te volgen of zelfs voor te blijven.

䢇 Het gaat om een grassroots-beweging van individuen

die elkaar opzoeken en krachten bundelen om hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven.
䢇 Mijn droom is een samenleving waarin mensen zich
thuis voelen.

Aanklacht tegen ambtelijke processen
‘Iemand moet Jozef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets kwaads gedaan had, werd hij
op een ochtend gearresteerd.’
Deze eerste zin van ‘Het Proces’ van Franz Kafka staat ook in de Plasterk-nota.

Loslaten,
Loslate
en, dat is wennen...
‘De burger aan zet’ is
een serie verhalen en
reportages over burgerkracht. In het
spoor van de economische crisis en een
zich steeds verder terugtrekkende overheid nemen burgers
het heft in eigen handen. Vandaag: hoe
‘Den Haag’ aankijkt
tegen de doe-democratie. „Op het OLS
hoef je deze nota
niet te laten zien.”

DOSSIER:
DE BURGER AAN ZET
door Johan van de Beek

D

e minister heeft, op deze warme zomeravond
in Den Haag, een aardige uitsmijter in petto.
„Deze nota”, zegt hij, terwijl hij
het stuk in zijn hand houdt alsof
hij het probeert te wegen, „hoef ik
op het Oud Limburgs Schuttersfeest niet te laten zien.” Ronald
Plasterk was afgelopen weekeinde
in Stramproy op het OLS. Hij
schoot daar een bölke af en zag ook
burgerkracht in de praktijk. Dorpen, hecht verenigd in (in dit geval) schutterijen. Steden zijn op
een OLS slechts mondjesmaat vertegenwoordigd, dorpen des te
meer. Het OLS als een symbool
van enerzijds de hechtheid van
(kleine) gemeenschappen die iets
voor elkaar over hebben en dat altijd al hadden, en de grotere samenlevingsverbanden waar die eensgezindheid of solidariteit vaak is verbrokkeld.
Uitgerekend hier, in de stadstuin
Emma’s Hof (zie ook kader), zie je
ook wat een kleine, maar vastberaden groep mensen in de stad van

Met zijn nota ‘De Doe-Democratie’ onder de arm, arriveert minister Ronald
de grond kan kijgen. Het was burgerkracht die ervoor zorgde dat
midden in een oude wijk met diverse culturen een oase ontstond.
Hier, in de Haagse Galileastraat,
komt de hele buurt bij elkaar,
wordt iets gedronken, naar muziek
geluisterd, gelachen en gespeeld.
Moet daar nu, zegt Plasterk, een
ambtenaar op afkomen om te zeg-

gen: u heeft geen horecavergunning! Kunnen we, de overheid, misschien iets meer vertrouwen hebben in de mensen zelf? Iets meer
loslaten? Ook al is dat wennen?
Het mysterie van burgerkracht is
dat het nog geen veld vol bloemen
is. Hier een plukje, daar een plukje.
Ook lege plekken. Plasterk haalt

Plasterk bij de door burgers aangelegde stadstuin Emma’s Hof in Den Haag.
het voorbeeld van Amersfoort aan.
Daar zet de gemeente drastisch het
mes in de subsidies voor buurthuizen. Een buurthuis wordt overgenomen door een groep buurtbewoners, maar de overige tien houden
op te bestaan. Hoe komt dat? In
Schiedam en Oudewater worden
zwembaden door burgers in eigen
beheer opengehouden, net als bibli-

otheken in Assen, Rotterdam en
Amsterdam-IJburg.
Er is iets gaande in Nederland, benadrukt Plasterk. De beweging is
niet overal even sterk, maar ze is
duidelijk aanwezig en niet meer te
stoppen. De minister ziet een ‘opwaartse spiraal’ van actief burgerschap. En er zijn een paar lessen
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die de overheid nu leert: mensen
zijn sneller bereid zich in te zetten
voor hun buurt of medemens dan
voor ‘de’ overheid. Mensen vinden
sociaal burgerschap belangrijker
dan politiek burgerschap. En de
mensen, de top-downdenkers, die
nog altijd roepen dat de burgers de
kennis niet in huis hebben om publieke problemen op te lossen? Ach
ja. „Burgers zijn niet dom, systemen zijn dom. De ontnuchterende
realiteit is dat onder Nederlandse
burgers tegenwoordig meer expertise schuilgaat dat in het overheidsapparaat of in de volksvertegenwoordiging”, aldus Plasterk. ‘Den Haag’
zal, via het opzetten van databanken, kennisoverdracht van burgerkracht en het opzetten van een
Kracht in Nederland Campus zichtbaar maken wat nu vaak onder de
radar blijft. En de media zullen
hierbij betrokken worden. Iedereen
zal weten dat dit de meest interessante ontwikkeling is die Nederland nu doormaakt.

