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1 Inleiding

Sinds het tweede Paarse kabinet (1998-2002) staat de burger nadrukkelijk in de
politieke schijnwerpers. Niet alleen bij socialezekerheids- en veiligheidsvraagstuk-
ken, maar ook bij participatievraagstukken. De participatie van de burger in de
samenleving is een permanente zorg van achtereenvolgende kabinetten die zich
openbaart in vele gedaanten: in het debat rond integratie van minderheden, in de
aanmoediging van burgerinitiatieven, in de obsessie met nationale normen en
waarden, en recentelijk in het beleidsmatige fantaseren over een ‘big society’ en
een ‘small government’.
Ondanks pogingen van het huidige kabinet om een stijlbreuk met zijn voorgan-
gers te construeren, is er onzes inziens vooral sprake van een continue en al lan-
ger gaande ontwikkeling. Zo is de recente nota Integratie, binding en burgerschap
van voormalig minister Donner (Ministerie van Binnenlandse Zaken 2011) veel
minder een afscheid dan een politiek-discursieve accentuering van een reeds
bestaande zoektocht naar, wat wij zullen noemen, ‘een nieuwe burgerlijkheid’. De
nota volgt een dubbel spoor van een stevig interveniërende overheid op het
gebied van nationaal-maatschappelijke zeden en een terugtredende overheid met
een sterk ethisch-economisch beroep op burgerlijke zelfredzaamheid.
Deze gelijktijdige ambitie van staatsconformisme en staatsonthouding is niet
voorbehouden aan het domein van integratiebeleid; ook in sociaaleconomische en
culturele sectoren is zij te vinden. En vooral ook in praktijken van burgerpartici-
patie komen de kenmerken en bijbehorende spanningen van de zoektocht naar
een ‘nieuwe burgerlijkheid’ tot uiting. In het navolgende schetsen wij de achter-
gronden en contouren van deze dubbelzinnige burgerschapsopvatting.
Ten eerste beschrijven wij de ontwikkeling van ‘de nieuwe burgerlijkheid’ via haar
legitimatie, namelijk door de retorische omkering van de democratische bewijslast.
Onze stelling is dat de overheid zich minder genoodzaakt ziet haar eigen han-
delen te verantwoorden, te rechtvaardigen en ter discussie te stellen, maar juist
meer en meer de burger langs de politieke meetlat van ‘verantwoordelijk gedrag’
legt.
Deze omkering heeft kunnen plaatsvinden in een politiek-maatschappelijke con-
text waarin de idee heeft postgevat dat het private gedrag van burgers zich pro-
blematisch verhoudt tot de publieke zaak: het zou te zeer op het eigen gewin en te
weinig op collectieve belangen zijn gericht. De zorg om de negatieve gevolgen van

* dr. Gerard Drosterij is publicist en zelfstandig adviseur. Correspondentie gegevens: Dr. G.
Drosterij, Graaf Florisstraat 63b, 3021 CC, Rotterdam, g.drosterij@uvt.nl. drs. Rik Peeters is
onderzoeker en promovendus bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

456 Beleid en Maatschappij 2011 (38) 4



De nieuwe burgerlijkheid: participatie als conformerende zelfredzaamheid

privaat handelen komt tot uiting in het steevast benadrukken van de ‘verantwoor-
delijkheid’ van burgers voor de publieke zaak.
In het tweede deel van dit artikel bespreken we de relatie tussen deze specifieke
opvatting van ‘verantwoordelijkheid’ en de ambities achter zogeheten ‘derde
generatie burgerparticipatie’. Juist op het lokale niveau – bij de directe interactie
tussen overheid en burger – zou deze spanning tussen conformisme en staatsont-
houding aan het licht kunnen komen. We laten aan de hand van de Dordtse casus
‘Burgers aan Zet!’ zien dat de nadruk op eigen initiatief in deze vorm van burger-
participatie niet vanzelfsprekend in overeenstemming te brengen is met landelijk
geformuleerde noties van burgerlijke verantwoordelijkheid.
Tot slot wijzen wij erop dat in het ideaal van ‘de nieuwe burgerlijkheid’ nauwelijks
nog ruimte is voor het politieke aspect van burgerschap, namelijk het recht en de
mogelijkheid van elke burger, gebaseerd op zijn of haar democratische soevereini-
teit, om de overheid ter verantwoording te roepen door middel van publiek debat,
demonstratie en inspraak. ‘Participatie’ is meer dan de beperkte invulling die er
door achtereenvolgende regeringen aan wordt gegeven; ze betekent ook afwij-
kende en kritische meningsvorming waarnaar eventueel ook gehandeld kan wor-
den. Ten slotte, participatie is geen plicht; de optie om zich afzijdig te houden is
geenszins moreel minderwaardig – hoewel dat soms in het politieke discours wel
als zodanig wordt verwoord.

2 De omkering van de democratische bewijslast

‘Wordt de door de overheid beschermde cultuur (…) niet te sterk een terrein
waarop uitsluitend ingewijden zich thuis voelen, terwijl grote groepen van de
bevolking er part noch deel aan hebben?’ Aan het woord is niet Halbe Zijlstra, hui-
dig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar Hedy d’Ancona
(1993, 42), van 1989 tot 1994 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Volgens D’Ancona moest de kunst op zoek gaan naar publiek en zo rekenschap
geven van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: ‘Wanneer kunstinstellin-
gen al te zwaar tegen de overheid aanleunen, ontlokt dat te weinig initiatieven om
een groter publiek te verwerven én om doelmatiger te werken’ (D’Ancona 1993).
D’Ancona’s oproep stond op gespannen voet met het naoorlogse Nederlandse
kunstbeleid. Het doel was altijd ‘cultuurspreiding’ geweest: de culturele mobilisa-
tie van zo veel mogelijk mensen.1 De legitimering om kunst te subsidiëren was
het dichten van de kloof tussen ‘hoge’ en ‘lage’ kunst, en hiervoor moesten cul-
tuurvoorzieningen toegankelijk worden gemaakt voor de ‘lagere klassen’. Zowel
beleidsmakers als kunstenaars wisten dat deze wens lastig te realiseren was (bijv.
Oosterbaan Martinius 1990, 34-38), maar uiteindelijk leidde dat besef tot een
hernieuwd offensief tot nivellering van sociaal-culturele ongelijkheden. D’Ancona
gooide de knuppel in het hoenderhok door aan het moreel van kunstenaars te
twijfelen. Ging er niet te veel initiatief van de overheid uit en te weinig van de
kunstenaars zelf, en bovendien: was de hoge cultuur wel altijd de moeite waard te
spreiden?
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De huidige staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft dus slechts het taboe door te hoe-
ven prikken om een radicale omkering in de financiering van de kunstsector te
bepleiten: het geringe bereik van kunst en een structureel tegenvallende markt-
vraag zijn niet meer argumenten voor maar argumenten tegen subsidiëring gewor-
den. De overheid voelt zich niet langer verantwoordelijk voor de compensatie van
een cultureel tekort. De democratisering van kunst en cultuur wordt niet meer
geijkt aan een Bildungsideaal, maar ‘beoordeeld’ volgens de uitkomsten van de
grillige economische dynamiek van vraag en aanbod. De kunst wordt teruggewor-
pen op zichzelf: het is nu aan de sector zelf om publiek te vinden dat bereid is te
betalen voor de geleverde diensten. Het is niet langer een politiek geformuleerd
ideaal, maar de keuzevrijheid van de klant die bepalend is voor de verspreiding
van kunst.
De implosie van het Bildungsideaal in het kunstbeleid is een illustratie van een
veel bredere ontwikkeling. Ook in de conceptualisering van het hedendaagse bur-
gerschapsbeleid treffen we eenzelfde redenering aan. Ook hier wint de teleurstel-
ling het van de oude emancipatiegedachte, en ook hier wordt de burger vooral
gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid om te beantwoorden aan een
bepaalde politieke vraag.
Zo valt in de nota Integratie, binding en burgerschap (Ministerie van Binnenlandse
Zaken 2011, 1) van de minister van Binnenlandse Zaken, Piet-Hein Donner, te
lezen: ‘Culturele verscheidenheid heeft (…) tot verdeeldheid en op zijn best tot
wederzijdse veronachtzaming geleid.’ Met andere woorden, de overheid heeft bur-
gers te lang gedoogd in hun private eigenzinnigheid. Analoog aan de mislukking
van cultuurspreiding is het niet gelukt burgers adequaat te emanciperen op basis
van gelijkheid in verscheidenheid – alle goedbedoelde overheidsinspanningen ten
spijt. De blijvende kloof tussen emancipatie-ideaal en werkelijkheid is voor het
kabinet reden zich af te zetten tegen cultureel relativisme, pluriformiteit en de
‘multiculturele samenleving’.2
De integratienota suggereert dat veel Nederlandse burgers vrijwillig gevangenzit-
ten in een plezierig-singuliere werkelijkheid die ver afstaat van nationale vereis-
ten van goed burgerschap. In de nota wordt dan ook een ‘trendbreuk’ aangekon-
digd ‘in de maatschappelijke ontwikkeling waarbij in de afgelopen decennia in het
kader van de verzorgingsstaat de burger, professionals en maatschappelijke orga-
nisaties steeds meer verantwoordelijkheden uit handen zijn genomen, om door
overheidsdiensten te worden uitgevoerd en te worden behartigd’ (Ministerie van
Binnenlandse Zaken 2011, 14). Deze trendbreuk is noodzakelijk, omdat ‘burgers
steeds meer in de positie van consument en cliënt van publieke diensten en zorg
worden gebracht, en steeds minder in de positie van betrokken en verantwoorde-
lijke burger’ (p. 14). De bal ligt bij de burger: ‘Met deze koerswijziging bevestigt
het kabinet de maatschappelijke norm dat zelfredzaamheid en eigen verantwoor-
delijkheid vooropstaan (…)’ (p. 20).
Net als in het kunstbeleid zien we in de bovenstaande formulering van burger-
schap op het eerste gezicht de klassiek-liberale beweging van een terugtrekkende
overheid. Echter, waar het kunstbeleid voor een belangrijk deel wordt geredu-
ceerd tot marktwerking, is het de overheid zelf die in het integratie- en burger-
schapsbeleid het ‘afstemmingsmechanisme’ formuleert. Waar kunstenaars de
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samenleving moeten laten zien goed te zijn voor een bepaalde financiële waarde,
zullen burgers bij de overheid moeten aantonen dat zij een volwaardig lid van de
samenleving kunnen zijn. Kunstenaars worden beoordeeld door de markt, het
beoordelingscriterium voor ‘goed burgerschap’ ligt bij de overheid.
Niet langer neemt de overheid de burger aan de hand op weg naar volledige zelf-
ontplooiing – aldus het klassieke bildungs- en emancipatie-ideaal – maar roept de
overheid de burger ter verantwoording. De burger dient zichzelf te verheffen. De
‘richting’ van deze verheffing is echter niet volledig vrij. Er wordt door de politiek
een homogeen burgerschapsideaal geformuleerd als standaard en als beoorde-
lingscriterium. Het gaat dus niet langer om emancipatie, maar juist om het vin-
den van manieren om privaat gedrag op zodanige wijze te ‘temmen’ dat het vol-
doet aan een onbetwiste standaard. In het kunstbeleid is die standaard het oor-
deel van de markt, in het burgerschapsbeleid is die standaard ‘de nieuwe burger-
lijkheid’.
Een goed voorbeeld van dat laatste is de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Om in aanmerking te komen voor voorzieningen dienen burgers hun zelfred-
zaamheid aan te tonen. Zoals Albert Jan Kruiter (2011) schrijft, heeft dit tot
gevolg dat ‘een gemeenteambtenaar het sociale leven (vrienden, buren, familie)
van de zelfredzame aanvrager nauwkeurig [zal] uittekenen en uitzoeken waar
(nog) toegevoegde waarde zit’. De overheid trekt zich zogenaamd terug en ver-
langt van de burger meer verantwoordelijkheid, maar bepaalt tegelijkertijd de
voorwaarden van deze ‘verzelfstandiging’.
Het lange tijd vanzelfsprekend geachte democratisch afstemmingsmechanisme
dat de burger de overheid controleert, kantelt hier. Er is sprake van een omkering
van de democratische bewijslast. In democratische rechtsstaten wordt de relatie
tussen burgers en politiek gekenmerkt door gehoorzaamheid aan de wet van de
zijde van burgers, en verantwoording over de representatie van de volkswil van de
zijde van de politiek.3 In deze constellatie is de politiek de handelende actor en de
burger de mandaterende actor. Afstemming tussen beide vindt plaats via verkie-
zingen en publieke deliberatie. Echter, in het hedendaagse burgerschapsbeleid is
het de regering die van de samenleving verantwoording en een specifiek soort
handelen vraagt: de burger wordt ter verantwoording geroepen of zijn handelen
wel een bijdrage levert aan collectieve doelstellingen, zoals integratie, participatie
en arbeidsproductiviteit (zie ook Peeters en Drosterij 2011b).
De politieke beoordelingscriteria zijn nergens formeel bekrachtigd of na te lezen
voor de burger die eraan wil voldoen (buiten uiteraard ieders verantwoordelijk-
heid de wet te kennen en zich hieraan te houden). Wel worden de criteria scher-
per gesteld dan louter een gehoorzaamheid aan de wet, en keert eveneens steeds
de nadruk op participatie terug in het politieke discours, opvallend genoeg
dezelfde gedachte die ook aan het afgedankte emancipatiebeleid ten grondslag
lag. Echter, bij het emancipatie-ideaal was het startpunt de ontwikkeling van indi-
viduele autonomie, bij participatie de inzet van deze autonomie ten behoeve van
het collectieve belang. De nadruk op ‘meedoen’ is alomtegenwoordig. Zoals het in
de nota Integratie, binding en burgerschap staat:
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‘Burgerschap begint met de participatie van elke burger: door een zelfstandig
bestaan op te bouwen, door zelfredzaam te zijn en door de spelregels van de
Nederlandse samenleving te kennen en toe te passen. Burgerschap berust
daarmee op actieve deelname aan alle relevante facetten van de samenleving:
op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de eigen buurt en leefomgeving, door
het beschermen en onderhouden van de democratische rechtstaat, door kin-
deren op te voeden tot verantwoordelijke burgers, door betrokken te zijn bij
medeburgers en hun rechten te respecteren.’ (BZK, 2011, 13)

Kortom, in de politieke filosofie van het kabinet-Rutte lopen zelfredzaamheid en
sociale participatie naadloos in elkaar over: ‘Gemeenschappelijke regels en eisen,
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen het fundament
van de solidariteit in de samenleving die tussen burgers wordt verwacht’ (Minis-
terie van Binnenlandse Zaken 2011, 2). De achterliggende notie van burgerschap
impliceert een ambivalent moreel imperatief dat de ‘herwonnen’ zelfredzaamheid
moet worden ingezet ten dienste van medemens en samenleving. Het klassiek-
liberale vertrouwen in een natuurlijke transformatie van privaat handelen in een
publiek belang is hierbij opgegeven. Dat vertrouwen wordt als misplaatst gezien,
gegeven een doorgeschoten individualistische, multiculturele en gefragmenteerde
samenleving.

3 Privaat profijt, publieke ondeugd

De omkering van de democratische bewijslast is een gevolg van de zorg om de
negatieve gevolgen van het private handelen voor de publieke zaak. Deze zorg
raakt aan een klassiek vraagstuk in moderne liberale samenlevingen. In de Ver-
lichting is de spanning tussen privaat en publiek handelen voor het eerst geëxplici-
teerd (zie uitgebreid Drosterij, 2008). De verhouding tussen het dagelijkse leven
van de burger en de samenleving waarin hij leeft, bracht het vraagstuk naar voren
hoe het geheel van autonome individuen toch een politieke gemeenschap kan vor-
men.4 In de klassiek-liberale ‘oplossing’ voor dit vraagstuk overheerst het vertrou-
wen dat de opstelsom van al het private handelen als ‘van nature’ leidt tot
publieke waarde. De vrije markt is gefundeerd op het vertrouwen dat zelfzuchtig
gedrag van een ieder uiteindelijk collectieve waarde genereert. Dit vertrouwen
laat zich het best samenvatten in de these van Bernard de Mandeville, die een
belangrijke inspiratie vormde voor onder andere Adam Smiths Wealth of Nations
(2007): ‘private vices, publick benefits’ (1714/1723).
Langzaam is dit vertrouwen echter geërodeerd. En dat gaat verder dan het terrein
van de economie (hoewel ook daar tegenwoordig de zorgen om zelfverrijking en
monopolievorming gedeeld worden). Privaat handelen in de brede zin van het
woord is onderwerp van politiek debat: sociale cohesie, meedoen, participatie,
verantwoordelijkheid, integratie, fatsoen, opvoeding, et cetera. Het is tekenend
dat juist onder de Paarse kabinetten, die toch in retrospectief als neoliberaal
hoogtepunt worden beschouwd, de zorg om sociale cohesie voor het eerst werd
geuit. In de troonrede van 1996 laat het kabinet het staatshoofd de volgende
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woorden uitspreken: ‘Voor het welzijn van burgers is meer nodig dan een duur-
zaam economisch draagvlak, hoe belangrijk ook. Aan geborgenheid en veiligheid,
kennis en onderwijs, alsmede aan sociale samenhang, bestaat evenzeer grote
behoefte.’ Van daaruit is het slechts een kleine stap naar het laatste premierschap
van Balkenende. Zo zei hij in een toespraak op 30 november 2009:

‘In deze samenleving stokt de overdracht van waarden op jongeren, worden
regels met voeten getreden en is respectvol gedrag vaak ver te zoeken. (…)
Rekening houden met anderen – het lijkt er tegenwoordig een beetje bij in te
schieten. De overdracht van waarden en normen is geen vanzelfsprekend-
heid, dat is duidelijk. We moeten werken aan waarden. Dat vereist toewijding
en een lange adem. Van ouders en opvoeders, beleidsmakers en buren, van
iedereen eigenlijk.’

En van daaruit is het weer een kleine stap naar de burgerschapsopvattingen van
het huidige kabinet, waarin een beroep op de zelfredzaamheid van de burger
wordt gecombineerd met een beroep op de inzet van deze zelfredzaamheid ten
dienste van de publieke zaak. Hieraan ten grondslag ligt de vrees dat het eigenbe-
lang het van het algemeen belang zal winnen als de overheid zich volledig afzijdig
houdt van privaat gedrag.5
De zorg om de negatieve gevolgen van het private handelen voor het publieke
plaatst de staat voor een probleem: hoe binnen de randvoorwaarden van een
rechtsstaat de publieke gevolgen van privaat handelen te beïnvloeden? Het
instrumentarium van de overheid biedt enkele mogelijkheden. Ten eerste kan
gedrag worden afgedwongen, maar dit kent sterke begrenzingen: een liberale
rechtsstaat kent doorgaans verbodsbepalingen voor burgers, geen gebodsbepalin-
gen. Ten tweede kan (negatief) gedrag worden afgekocht en gecompenseerd via
subsidies en verzekeringen, maar deze passen vooral in het sjabloon van de ver-
zorgingsstaat die zijn burgers wil emanciperen. Wat de staat vervolgens nog rest
zijn de instrumenten van communicatie, deliberatie en participatie. Door in redes
en debatten het belang van sociale cohesie en participatie te benadrukken, door
brede maatschappelijke debatten te initiëren en door betrokkenheid van burgers
bij beleidsvorming te vergroten hoopt de politiek de kloof tussen privaat handelen
en publiek belang te dichten (zie ook Drosterij 2008, hoofdstuk 1). Deliberatie,
samenwerking en communicatie worden ingezet om gemeenschappelijkheid en
consensus te creëren. Burgers die zich hieraan onttrekken, frustreren het debat
en ‘nemen hun verantwoordelijkheid niet’.
Onze stelling is dat participatie van burgers een cruciaal element is in het hande-
lingsrepertoire van de staat om de kloof tussen privaat handelen en publiek
belang te dichten. We zouden derhalve de spanning tussen zelfredzaamheid en
staatsconformisme moeten terugzien in concrete praktijken van burgerparticipa-
tie. Daartoe gaan we in het navolgende nader in op de relatie tussen de hierboven
geschetste politieke context en de praktijk van zogeheten ‘derde generatie burger-
participatie’ aan de hand van de Dordtse casus ‘Burgers aan Zet!’.
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4 De spanning tussen zelfredzaamheid en conformisme: een voorbeeld

De koers van het kabinet richting een grotere burgerlijke verantwoordelijkheid en
een terugtredende overheid wordt op gemeentelijk niveau al langer gelopen. Het
afgelopen decennium zijn er vele gemeentelijke projecten op het terrein van bur-
gerparticipatie gestart. In het kader van het Actieprogramma Lokaal Bestuur (een
samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) konden gemeenten burger-
participatieprojecten aanmelden. Dit project heette ‘In actie met burgers’ en
droeg het motto: ‘Hoe u als gemeente de ideeën en denkkracht van inwoners van
uw gemeente [kunt] benutten.’ Met de publicatie Vertrouwen in de buurt van 2005
pikte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het onderwerp op. Het
is een studie over ‘hoe mensen in hun directe leefomgeving (kunnen) bijdragen
aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen’ (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2005, 11). In 2007 verscheen onder auspiciën van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Help! een burgerinitiatief (Van der
Heijden e.a. 2007): een staalkaart van zogenoemde derde generatie burgerinitia-
tieven, vaak kleinschalige projecten gestart door burgers zelf en waarbij de
gemeente eventueel faciliterend op kan treden.
Hoewel het naoorlogse Nederland een progressieve traditie van wijkgerichte poli-
tiek heeft, is in beleidskringen het initiatief van de burger pas in de jaren negentig
van de vorige eeuw een expliciete rol gaan spelen. Na de oorlog lag de nadruk op
de oplossing van het woningtekort door intensivering van woningbouw; hoewel
er in de jaren zeventig meer aandacht voor de inbreng van de burger kwam, was
er sprake van een sterk juridisch ingekaderde participatie. De burger kreeg welis-
waar mogelijkheden voor inspraak bij beleidstrajecten, maar de overheid stelde en
bewaakte de grenzen (zie Hazeu e.a. 2004; Oude Vrielink en Van de Wijdeven
2008b).
In de jaren negentig maakte ‘interactieve beleidsvorming’ een grote bloei door in
lokale beleidstrajecten. Termen als ‘stedelijke vernieuwing’, ‘grotestedenbeleid’ en
‘krachtwijken’ deden hun intrede. Het algemene gevoelen was dat de kloof tussen
burger en bestuur te groot geworden was – burgers waren te veel met zichzelf
bezig en overheden zaten gevangen in een bureaucratische werkelijkheid. Interac-
tieve beleidsvorming wordt ook wel ‘tweede generatie burgerparticipatie’
genoemd, met als belangrijkste verschil met de eerste generatie dat burgers actie-
ver en informeler meedenken en meedoen (Oude Vrielink en Van de Wijdeven,
2008b). Het doel is wederzijdse democratisering: het beleidsproces aan zowel de
input- als de outputkant openen, opdat burger (input) en bestuur (output) tot
wederzijdse samenwerking komen. In gezamenlijk overleg sleutelen aan de
publieke zaak door het aanpakken van taalachterstand, rommel op straat, spijbe-
len, verwaarloosde pleinen, veiligheid et cetera.
De participatie van burgers in het vormgeven en uitvoeren van overheidsbeleid is
de afgelopen decennia zodanig geëvolueerd dat het in sommige gevallen nu de
burgers zelf zijn die het initiatief nemen voor wijkgerichte projecten. De litera-
tuur spreekt van een derde generatie in burgerparticipatie. Zoals Meryem Kilic
(2008, i) schrijft: ‘Derde generatie burgerparticipatie vraagt om een andere
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manier van denken en doen. Het vraagt erom de logica van de burger als vertrek-
punt te nemen en niet die van de overheid.’ Waar bij de eerste en tweede genera-
tie het initiatief en de vormgeving van participatie vooral in handen was van de
overheid, is dat bij de derde generatie niet meer het geval (zie voor overzichten
van voorbeelden: Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak 2006; Van der Heijden e.a.
2007).
De typologie ‘generaties van burgerparticipatie’ heeft haar oorsprong in de zoge-
heten ‘participatieladder’. Deze ladder, geïntroduceerd door de Amerikaanse
socioloog Arnstein (1969), is een progressieve schaal van burgerlijke betrokken-
heid bij beleid. Op deze ladder is de overheid (‘politiek en bestuur’) leidende actor,
en het uiteindelijke ideaal is een situatie waarbij politiek en bestuur nauwelijks
betrokken zijn – van staatsmanipulatie tot burgerlijke controle, of volgens de
meer professionele variant van Edelenbos en Monnikhof (1998): van ‘informeren’
tot ‘zelfbeheer’.
Zoals hiervoor beschreven, wordt in het huidige tijdsgewricht veel aandacht
besteed aan het ideaal van zelfredzaamheid: een overheid die publieke taken ‘laat
overnemen’ door verantwoordelijke burgers. Het idee van zelfbestuur of -red-
zaamheid wordt door overheden geformuleerd als een sociaal ideaal, als een
nieuwe vorm van beleid. Een goed voorbeeld hiervan is het project ‘Burgers aan
Zet!’, dat van 2008 tot 2010 door de gemeente Dordrecht in twee wijken is uitge-
voerd.6 In de buurt Nieuw-Krispijn (West-Dordrecht) konden bewoners via een
budget onderling komen tot het kiezen van ‘de beste ideeën’, en in Stadspolder
(Zuidoost-Dordrecht) werd een gedeelte van het bestaande budget door de bewo-
ners herverdeeld (‘Samen de wijkbegroting opstellen’).
De gemeente Dordrecht (2008a, 2008b) omschrijft ‘Burgers aan Zet!’ als een vol-
gende stap in burgerparticipatie. Het project wil voorbij interactieve beleidsvor-
ming komen door meer aan burgers zelf over te laten. In het implementatieplan
(Gemeente Dordrecht 2008b, 4) wordt gesteld: ‘Centraal [in ‘Burgers aan Zet!’;
GD] staat “meer aan burgers zelf overlaten”: het verleggen van invloed en verant-
woordelijkheid van de gemeente naar burgers, daar waar het de eigen leefomge-
ving betreft.’ Door een terugtredende gemeente, burgers activeren, hun vertrou-
wen winnen en hen verantwoordelijkheid geven. Burgers zijn per slot van reke-
ning ‘eigenaar van de wijk’. Een cruciaal bestanddeel van ‘Burgers aan Zet!’ is vol-
gens verantwoordelijk wethouder Lagendijk keuzevrijheid:

‘Dat laatste stapje, dat je niet alleen goed overlegt maar ook de keuze bij de
mensen zelf legt. Dat is, vind ik, het bijzondere aan dit traject. Het is span-
nend om te zien wat dit voor een invloed heeft op de houding van burgers ten
opzichte van hun omgeving en ten opzichte van de gemeente.’

Burgers werden uitgenodigd om binnen wettelijke kaders beleidskeuzen te maken
over hun eigen buurt. Zo kozen bewoners van Nieuw-Krispijn dat het gereser-
veerde budget besteed moest worden aan onder andere een (gedeeltelijk) autovrij
plein, bloembakken en een toezichthouder.
In de praktische verwachtingen van ‘Burgers aan Zet!’ werd bovengenoemde
spanning tussen zelfbestuur en conformisme duidelijk. Het was een project dat in
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het teken stond van een democratische activering van de bewoners ten behoeve
van het aanpakken van sociale kwesties in de wijk. De idee was dat het aanpakken
van wijkzaken beter door hen zelf kon worden verricht, daar zij zelf het beste
weten wat voor hun wijk belangrijk is. Bovendien was de verwachting dat de
onderlinge sociale cohesie vergroot zou worden door deze activering.
Ter realisering van een optimale democratische legitimiteit was het streven zoveel
mogelijk mensen te laten participeren in Burgers aan Zet!.. Hiertoe werd een
doelgroepenbeleid gevoerd om juist de burgers die normaal gesproken niet met
dit soort projecten meedoen, te triggeren. Naast maximalisering van participatie
hoopte de gemeente dat bewoners via dialogen elkaars standpunten beter zouden
begrijpen en zo meer inzicht zouden krijgen in het doordenken van publieke
issues. Het was de bedoeling dat bewoners met elkaar in gesprek zouden gaan en
hun rol als consument zouden ontstijgen. Wethouder Lagendijk noemde dit de
‘veredeling van ideeën’. Naast democratische activering, optimale participatie en
deliberatie was ook een verbeterde relatie met de gemeente belangrijk. ‘Het gaat
hier om de omslag van een klantgerichte (‘u vraagt wij draaien’) naar een partner-
gerichte bewonersbenadering’ (Gemeente Dordrecht 2008b, 10). Tussen burger
en bestuur moest een gemeenschappelijk belang ontstaan: ‘de bereidheid tot
samen denken en doen’ (Gemeente Dordrecht 2008b, 10).
Deze praktische verwachtingen van het project compliceerden het initiële idee,
dat van zelfredzaamheid, achter ‘Burgers aan Zet!’. De hoge inzet van de
gemeente deed de kans op teleurstellingen stijgen. De voorwaarden van democra-
tische activering, maximale participatie, deliberatie en partnerschap maakten het
doel van zelfbestuur allesbehalve vrijblijvend. Met als ideaal zelfredzaamheid
werd ernaar gestreefd om zo veel mogelijk bewoners zo verantwoordelijk mogelijk
en zo harmonisch mogelijk met de gemeente te laten meedenken en mee te laten
doen aan het oplossen van sociale kwesties. De verdere democratisering van
interactief beleid (van ‘tweede naar derde generatie’) schuurde met het ideaal van
zelfbestuur. Omdat ‘Burgers aan Zet!’ een alternatieve vorm van gemeentelijk
beleid was, lag in de doelstelling van meer zelfbestuur het streven naar maximale
participatie besloten. Immers, wanneer een klein groepje bewoners het voor het
zeggen zou krijgen op beleidsniveau, zou er sprake zijn van een ondemocratische
invulling van het ideaal van zelfbestuur. ‘Burgers aan Zet!’ moest door veel bur-
gers gedragen worden; sterker, het was een project dat juist ook andere bewoners
moest bereiken dan alleen maar the usual suspects, degenen die sowieso al actief
zijn in de wijk.
Alle inspanningen ten spijt – en dat waren er zeer veel7 – is de doelstelling tot
democratiseren in werkelijkheid niet gerealiseerd. Uiteindelijk heeft in beide wij-
ken slechts een kleine groep burgers zich actief bemoeid met ‘Burgers aan Zet!’ en
bestond deze groep vooral uit usual suspects. Bovendien vergde de voorwaarde van
brede participatie veel energie van het projectteam die ook aan een verdieping
van het inhoudelijke contact met de wel actieve burgers besteed had kunnen wor-
den. Uiteindelijk hebben verkiezingen in beide wijken (respectievelijk in de uit-
voer van bepaalde ideeën in Nieuw-Krispijn en de verdeling van een budget in
Stadspolder) de voorkeuren van de bewoners bepaald. Hoewel beide verkiezingen
gepland waren, staken zij schril af tegen het gebrek aan voorafgaande deliberatie.
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Ook de stille hoop dat ‘Burgers aan Zet!’ gemeenschapszin zou kweken is niet
bewaarheid. De achterliggende idee was dat het inrichten van de wijk verder gaat
dan het aanleggen van wegen en riool. Voorstellen en ideeën zouden moeten gaan
over cohesie, participatie, het met elkaar in gesprek raken. Deze veronderstelling
was voortdurend aanwezig bij ‘Burgers aan Zet!’. Echter, in werkelijkheid zijn juist
veel ‘fysieke’ ideeën voorgesteld door de bewoners – een fenomeen dat ook in
vroegere buurtbudgetprojecten geconstateerd is, zoals in Deventer (Oude Vrielink
en Van de Wijdeven 2008a) en in Breda (Zouridis, Cornelissen en Tops 2003).
Bewoners benadrukten dat zij al lange tijd bepaalde fysieke zaken hadden aange-
kaart bij de gemeente (bijv. parkeerproblemen) en namen nu de mogelijkheid te
baat alsnog deze zaken op de agenda te zetten. Bewoners kozen vooral voor zulke
concrete en functionele projecten. Als je elke dag over een vervelende hobbel rijdt,
gaat burgerparticipatie in eerste instantie daarover.
De vraag is gerechtvaardigd of bovenstaande teleurstellingen verrassend waren.
Was de uitkomst onverwacht? Wij denken van niet, omdat ‘Burgers aan Zet!’, in
weerwil van het onderliggende ideaal van zelfredzaamheid, nog steeds binnen een
beleidsmatige logica heeft plaatsgehad. Om die reden zijn juist de ‘ondemocrati-
sche’ resultaten bereikt die voorkomen hadden willen worden: weinig participatie,
een fysieke focus en weinig deliberatie. Het lijkt erop dat de hooggestemde aard
van het project – democratische zelfredzaamheid – juist heeft geleid tot tegenge-
stelde verwachtingen. Het is dan ook opvallend dat bewoners van beide wijken
‘zelfbeheer’ niet als het centrale aspect van ‘Burgers aan Zet!’ zagen. Velen vonden
het belangrijker dat de gemeente hun een stem gaf – dat er überhaupt een interac-
tie tussen gemeente en buurt op gang was gekomen.
Deze reconstructie van het project ‘Burgers aan Zet!’ roept een aantal vragen op
over burgerparticipatie. Hoe verhoudt het ideaal van zelfbestuur zich tot uitdruk-
kelijke beleidswensen rondom ‘activering’, ‘doelgroepenbeleid’, ‘deliberatie’ en
‘partnerschap’? Zitten overheden daadwerkelijk te wachten op burgers die zelf het
heft in handen nemen? Of gaat het hen toch vooral om een specifiek soort actieve
burger dat wordt gepropageerd en ondersteund? De spanning tussen participa-
tieve inclusie en eigen initiatief en verantwoordelijkheid, kenmerkend voor derde
generatie participatieprojecten, wordt alleen maar sterker wanneer de randvoor-
waarden voor burgerparticipatie worden gesteld vanuit een burgerschapsideaal
dat conformering aan beleidsdoelstellingen nastreeft. Deze spanning wordt op
het niveau van de directe interactie tussen burgers en goedwillende street-level
bureaucrats ongetwijfeld voor een belangrijk deel gemitigeerd; maar dat neemt
niet weg dat de politieke context waaruit burgerparticipatie voortkomt andere
verwachtingen koestert ten aanzien van burgerschap dan het nobele idee van zelf-
bestuur doet vermoeden.
Veel studies over burgerparticipatie benadrukken het ‘alledaagse’ karakter van
specifieke praktijken:

‘Wat burgers bezielt heeft alles te maken met hun dagelijks leven, zo bleek uit
dit onderzoek. Ze schetsen geen grote vergezichten en willen niet langzaam
boren om een gat in hard hout te krijgen. Ze zijn betrekkelijk geduldig aan het
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schaven en veranderen, aan de mensen, huizen en pleinen om hen heen.’
(Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak 2006, 66)

Imrat Verhoeven (2010, 121) benadrukt eveneens het gedepolitiseerde karakter
van burgerparticipatie:

‘Het ideaalbeeld van de goede burger, die zijn energie richt op maatschappe-
lijke zelforganisatie en initiatieven, is complementair aan (…) overheidsregie
over politiek burgerschap. In het domein van de civil society wordt actief bur-
gerschap sterk aangemoedigd. Het gaat daarbij om gedepolitiseerde vormen
van burgerschap. (…)’

Als we echter deze kenmerken van burgerparticipatie (en dan vooral de derde
generatie variant) naast de kenmerken van de dubbelzinnige burgerschapsopvat-
ting van het huidige kabinet leggen, wordt op slag de spanning tussen beide dui-
delijk en daarmee de uitdaging om het streven naar meer autonomie in participa-
tiepraktijken niet te laten degenereren in beleidsconformisme. De vraag is echter
of dat mogelijk is zonder de basisgedachte achter burgerparticipatie geweld aan te
doen. De term ‘burgerparticipatie’ lijkt uit te drukken dat het gaat om een uitno-
diging van de overheid aan de burger om mee te doen in beleid. Maar de idee ach-
ter derde generatie burgerparticipatie impliceert nu juist dat deze uitnodiging
achterwege blijft (staatsonthouding) en dat de burger zelf het initiatief neemt.
Wordt deze gedachte serieus genomen, dan zal de overheid pluriforme praktijken
moeten ondersteunen die niet vanzelfsprekend in te passen zijn in bestaande
beleidskaders of daar zelfs tegenstrijdig aan zijn. Als deze consequentie van het
participatiegedachtegoed niet wordt geaccepteerd, lijkt ongeloofwaardigheid het
lot te worden van participatiepraktijken. Immers, de gedachte dat alle burgerini-
tiatieven als vanzelf zullen aansluiten op politieke beleidslijnen lijkt op voorhand
een illusie.

5 Mimetische politiek: de versmelting van zelfwetgeving en
staatsconformisme

De Dordtse praktijk van burgerparticipatie maakt de verstrengeling van zelfred-
zaamheid en conformering aan politieke wilsvorming in al haar facetten zicht-
baar. De overheid zoekt naar raakvlakken tussen haar eigen prioriteiten enerzijds
en de belangen, interesses en ‘energie’ van bewoners anderzijds. Deze versmelting
leidt tot een ogenschijnlijk harmonieuze relatie van bewoners die graag samen-
werken met overheidsprofessionals, maar op andere vlakken is de relatie tussen
overheid en burgers minder harmonieus. Dan voelt de bovengenoemde versmel-
ting eerder als een keurslijf of als een morele verplichting voor hen die zich liever
afzijdig houden of andere participatievormen ambiëren. En omgekeerd kan deze
versmelting ook overheden in een lastig parket brengen: wat te doen met de
mooie vorm van participatie die net niet past bij de beleidsambities (zoals de
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buurtbewoners die wel taallessen willen geven, maar enkel aan gescheiden groe-
pen voor jongens en meisjes)?
Wij willen hier niet ontkennen dat burgerparticipatie veel moois kan opleveren.
Ook willen we geen oordeel vellen over de goede bedoelingen van vele lokale over-
heidsprofessionals die samenwerken met burgers. Wel willen we enkele kantteke-
ningen plaatsen bij de politieke context en de daaruit voortvloeiende voorwaar-
den waaronder het middel burgerparticipatie somtijds wordt ingezet.
De politieke context waarop wij doelen is vooral op landelijk niveau aanwezig – op
lokaal niveau liggen de zaken vaak genuanceerder en bovenal gevarieerder. Cen-
traal in de landelijke politieke context staat een retorisch legitimatiemechanisme,
dat zowel door het huidige kabinet-Rutte als door het laatste kabinet-Balkenende
werd benut. Beide kabinetten spreken in hun regeerakkoorden van de wens om
‘bondgenoot van burgers’ te zijn. Deze metafoor drukt op het eerste gezicht
vooral dienstbaarheid van de politiek richting electoraat uit. Maar bij nader inzien
fungeert de beeldspraak ook als mechanisme om de schijnbaar paradoxale verbin-
ding tussen autonomie van burgers en conformering aan door de politiek gefor-
muleerde publieke belangen tot stand te brengen.
De metafoor van het bondgenootschap drukt een versmelting van politiek han-
delen en de volkswil uit. Hoewel representatieve democratie per definitie een
mechanisme is om het handelen van politici en de wensen van de samenleving op
elkaar af te stemmen (net zoals deliberatieve democratie dat overigens is), is het
handhaven van een onderscheid tussen privaat en publiek handelen een consti-
tuerend kenmerk van liberale staatsvormen. Het beginsel dat elke burger min-
stens twee loyaliteiten heeft, namelijk die van zijn eigen kringen (waaruit die ook
mogen bestaan, afhankelijk of je workaholic, huisman, travestiet, zwerver, stu-
dent of profvoetballer bent) en die van de samenleving als geheel, is verdwenen in
de metafoor van het bondgenootschap. Daarmee gaat een basale publiek/privaat-
distinctie verloren, die teruggaat naar de pre-socratici (Sabine 1961, 12), namelijk
de erkenning dat de wil van burgers niet te herleiden is tot een staatswil.
De manier van samenleven, hoe burgers zich tot elkaar verhouden en met elkaar
interacteren, wordt in deze context onderwerp van politiek. Ter illustratie nog-
maals een citaat uit de nota Integratie, binding en burgerschap:

‘In de huidige tijd dient de zorg van de staat echter verder te gaan. (…) In een
wereld zoals de tegenwoordige, waarin binnenland en buitenwereld in toene-
mende mate verweven zijn, zal de overheid ook binnenslands stelling moeten
nemen voor de belangen van samenleven en de waarden waarop dit berust. De
overheid zal burgers moeten confronteren met gedrag dat in strijd is met de
opvattingen over cohesie en burgerschap, en dit zo nodig met wettelijke ver-
plichtingen moeten versterken.’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken 2011,
13, cursivering GD + RP)

Deze schaduwzijde van democratie noemen wij mimetische politiek. Overheidsbe-
leid is de volmaakte afspiegeling van de volkswil (Peeters en Drosterij 2011a). De
tegenstelling tussen politiek en privaat wordt ontkend. Deze gedachte is te begrij-
pen als een geperverteerde erfenis van het politieke Verlichtingsideaal (Drosterij
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2008). Zoals Kant (1978, 60) het archetypisch uitdrukte: de autonome mens
onderwerpt zich vrijwillig aan de moraal, omdat deze een product is van zijn eigen
ratio. De mens stelt zichzelf de wet. In een mimetische politiek doen de democra-
tische vertegenwoordigers van deze moraal vanuit deze gedachtegang een beroep
op burgerlijke ‘zelfonderwerping’ (cfm. Huppes-Cluysenaer 2008). Het handelen
van de politiek wordt voorgesteld als handelen conform de wens van de autonome
burger. Deze dienstbaarheid dreigt echter te verworden tot conformeringsinstru-
ment. De metafoor van het bondgenootschap maakt politieke wilsvorming hermetisch:
een tegensprekende burger, een burger die zich onttrekt aan het bondgenoot-
schap, is een burger die zichzelf tegenspreekt. De denkbeeldige ‘vijand’ waartoe
het metaforische bondgenootschap tussen politiek en samenleving wordt opge-
richt, is precies deze burger: de burger die zich al dan niet bewust onttrekt aan het
gedrag dat door de politiek is bestempeld als beantwoordend aan de volkswil (of
het algemene belang).
Uiteindelijk is het deze retorische constructie die de legitimatie vormt voor poli-
tieke aanspraken op de ‘verantwoordelijkheid’ van burgers. De zorg om de
publieke gevolgen van privaat handelen leidt niet tot het letterlijk afdwingen of
afkopen van gewenst gedrag, maar tot een liberaal klinkende oproep aan burgers
om ‘hun verantwoordelijkheid te nemen’. Deze ‘responsabilisering’ drukt op het
eerste gezicht een terugtredende overheid uit: de burger wordt op zijn eigen ver-
antwoordelijkheid teruggeworpen. Bij nader inzien wordt deze verantwoordelijk-
heid al van een specifieke invulling voorzien door de politiek (zie voor voorbeel-
den: Peeters en Drosterij 2011b). De burger wordt niet zozeer op zichzelf terugge-
worpen, maar veeleer aangesproken om zijn private handelen aan te wenden voor
het publieke belang.
Uit deze redenering volgt ook dat burgers die niet hun verantwoordelijkheid
nemen, een gerechtvaardigd onderwerp van overheidsinterventies zijn. De ‘onver-
antwoordelijken’ zijn immers de denkbeeldige vijand van het bondgenootschap
tussen politiek en samenleving. In plaats van een scheidslijn tussen politiek en
samenleving wordt er een scheidslijn in de samenleving gecreëerd: ‘either you’re
with us, or you’re against us’. Wie zich niet conformeert, wordt neergezet als
‘spookrijder’ (Lamé 2011). Afhankelijk van de diagnose of onverantwoordelijk
gedrag voortvloeit uit onwil dan wel onkunde, zal een passende overheidsinter-
ventie worden ontworpen – disciplinerend of ondersteunend (en vaak beide tege-
lijkertijd), maar steeds met het doel om privaat handelen dienstbaar aan de
publieke zaak te laten zijn.
Opvoedingsondersteuning is de meest typerende interventie richting ‘onverant-
woordelijken’: vroegtijdig pedagogisch ingrijpen om ontsporing van jongeren te
voorkomen of achterstanden weg te werken. Burgerparticipatie past echter ook in
dit beeld: het is een manier om de ‘verantwoordelijken’ te includeren in het denk-
beeldige ‘bondgenootschap tussen staat en samenleving’.
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6 Afsluitende gedachten

Verantwoordelijk burgerschap is tot een permanente zorg van de overheid gewor-
den. Het beeld van een terugtredende overheid is onvolledig: de overheid grijpt de
terugtreding aan om burgers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om een bij-
drage te leveren aan het algemeen belang. Wij noemen dit ‘de nieuwe burgerlijk-
heid’, waarin aanspraken op zelfredzaamheid en conformisme met elkaar ver-
smelten. Niet in de laatste plaats in praktijken van burgerparticipatie treffen we
deze versmelting aan. Daarmee willen we niet oproepen tot een eind aan elke
vorm van burgerparticipatie – integendeel. Participatie kan een belangrijke aan-
vulling zijn op de bestaande interactiemechanismen tussen overheid en samenle-
ving. Wel willen we de spanningen blootleggen tussen de belofte van participatie
als een middel voor de burger om de overheid te corrigeren of compenseren, en
het contemporaine landelijke politieke discours waarin participatie wordt opge-
voerd als een middel tot conformering.
Ten eerste komen vrijheid en eigen initiatief in ‘derde generatie participatie’ bur-
gerinitiatieven in een ander licht te staan als de randvoorwaarden voor deze par-
ticipatie worden bijgesteld vanuit een burgerschapsideaal dat conformering aan
beleidsdoelstellingen nastreeft. Het is niet onwaarschijnlijk dat zich dan een
structurele spanning ontwikkelt tussen lokale samenwerking en directe interactie
tussen burgers en overheidsprofessionals enerzijds en de kunstmatige homogeni-
teit en zwart-wit kaders van de landelijke politiek anderzijds. De laatste decennia
zijn derde generatie burgerprojecten als paddenstoelen uit de Nederlandse grond
geschoten. De veelheid aan initiatieven in de wijk en hun gevarieerde karakter
(zie referenties hierboven) verhoudt zich per definitie spanningsvol tot een poli-
tiek discours dat vooral richting homogenisering neigt: eenduidige normen en
waarden, sociale cohesie en participatie omwille van de publieke zaak. De vitali-
teit van burgerparticipatie en burgerinitiatieven is gelegen in een respectvolle ver-
houding tussen overheid en burger, waarbij de eerste dient te onderkennen dat de
uitkomst van burgerlijke activering een andere kan zijn dan vanuit beleid gewenst
is. Dat neemt niet weg dat burgers vaak genoeg bereid zijn de overheid van dienst
te zijn als er wederzijds respect is en de overheid de burger dus ook van dienst wil
zijn (Verhoeven en Ham 2010). Zoals ook bleek in het Dordtse project ‘Burgers
aan Zet!’, vindt samenwerking plaats als burgers het idee hebben dat zij serieus
worden genomen (zie ook de bijdrage van Verhoeven en Tonkens elders in dit
blad). Verwerping van deze ‘eigen-aardigheid’ van burgerparticipatie impliceert
een cynische attitude waarin burgers vooral worden gezien als uitvoerders van
beleid. Waardering van deze eigen-aardigheid van burgerparticipatie impliceert
echter op zijn minst een acceptatie van een spanning tussen lokale initiatieven en
landelijke beleidslijnen.
Ten tweede speelt er een meer fundamentele kwestie. Wat in de retorische ver-
binding tussen staatsonthouding en staatsconformisme verdwijnt, is het politieke
element van burgerschap, namelijk het recht van burgers om zich te verzetten
tegen overheidsbeleid. Verzet wordt in de hermetische retoriek van het ‘bondge-
nootschap’ echter als een vorm van egoïstische obstructie gezien, in plaats van als
een vorm van oprechte betrokkenheid bij de publieke zaak. De verklaring ligt in
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de omkering van bewijslast: niet de overheid ziet zichzelf genoodzaakt haar han-
delen te verantwoorden, maar ze neemt juist de burger de maat. In een volwaar-
dige democratie heeft de politiek niet het monopolie op probleemdefinitie. Een
vitale democratie is juist ook altijd afhankelijk van het bestaan van een counter-
democracy (Rosanvallon 2008; cfm. Van Gunsteren 2009).
In het uiterste geval bestaat het risico op ‘uitburgering’. Het streven naar volle-
dige oplossing in een homogeen bondgenootschap zou uiteindelijk wel eens con-
traproductief kunnen werken. Zij die niet mee willen doen, zijn niet per se spook-
rijders. Dit kunnen ook burgers zijn die bewust hun recht genieten om niet mee te
doen, om niet te participeren of zich te conformeren. En dit kunnen burgers zijn
die hun recht op verzet kritisch en concreet uitoefenen. Door deze burgers ter
zijde te schuiven bestaat het reële gevaar van ‘uitburgering’. Als er nauwelijks
ruimte is voor politiek burgerschap, namelijk de mogelijkheid om de overheid ter
verantwoording te roepen, dan lijkt de enige manier om dwingende inclusie te
ontvluchten een permanente staat van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Noten

1 Voor een klassieke definitie: ‘Het deelachtig doen worden van cultuur aan bevolkings-
groepen, die daarvan geheel of grotendeels verstoken blijven, omdat hun de noodzake-
lijke financiële middelen daartoe ontbreken; hun de geestelijke middelen ontbreken;
hun levenspatroon hiervoor geen ruimte laat, dat wil zeggen de cultuur geen plaats
inneemt in het geheel van objecten, die de voorstellings- en gedragswereld van de
groep vullen’ (In ’t Veld-Langeveld 1968, 185).

2 Verhagen (2011): ‘Het CDA zegt ook dat het einde van het multiculturalisme terecht
is. Poets het idee van Leitkultur weer op, benadruk dat het primaat ligt bij westerse
waarden, maar laten we niet naar binnen gekeerd raken.’

3 De eerste democratische geschriften (van bijv. Althusius en John Locke) gingen al
over het wettig binden van de overheid op basis van het recht en/of de voorspoed van
de gemeenschap. Zie hierover Kossmann (1987) en Sabine (1961, 534).

4 Zie bijv. J.S. Mills On Liberty, dat gaat over het onderwerp Civil, Social Liberty, namelijk
‘the nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over
the individual’ (Mill 1993, 5). De democratische constitutie was bevochten tijdens de
revoluties en vormde het morele kader van de staat (Mill 1993, 6).

5 Zoals Paul Scheffer (2007, 405) het stelt: ‘Zonder een wij gaat het helemaal niet, zon-
der een kritische betrokkenheid vergruist de samenleving.’

6 ‘Burgers aan Zet!’ is onderdeel geweest van het Nicis-onderzoeksproject ‘Good gover-
nance en vitale democratie in de stad’ (2008-2011), waarin Dordrecht samen met de
steden Den Haag, Zwolle, Breda, Tilburg, Eindhoven, Almere en Amsterdam heeft
geparticipeerd. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Leiden (Den Haag)
en de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (overige steden). De specifieke inter-
pretatie van ‘Burgers aan Zet!’ in dit artikel is gebaseerd op en een voortzetting van
Drosterij en Boluijt (2010). Voor de onderzoeksresultaten van ‘Good governance en
vitale democratie in de stad’ zie Hendriks en Drosterij (te verschijnen).
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7 Er is in beide wijken o.a. geflyerd, langs deuren gegaan door studenten, debatbijeen-
komsten hebben plaatsgevonden, in Nieuw-Krispijn is een manifestatie georganiseerd
en in Stadspolder een spelavond. Ook is er een debatmobiel door Stadspolder gegaan
voor meningen en stemmingen. Een communicatieplan is voor beide wijken opgesteld
en het projectteam werd bemand door zeer actieve en ondernemende leden.
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