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De maatschappij~ 
dat ben jij 

Idee heeft in de vorige twee nummers de achtergronden en 
perspectieven geschetst bij diverse thema's uit het verkie
zingsprogramma. D66legt daarbij nadruk op het streven naar 
democratisering en specifieker naar een 'nieuwe overheid'. 
Dat streven veronderstelt ook een specifieke invulling van bur
gerschap. Burgerschap is de rol die iemand heeft als drager 
van staatkundige rechten en plichten. Soms is dat een forme
le rol, als stemgerechtigde of als üd van een gerechtelijke jury. 
Soms is dat een ceremoniële rol, op Koninginnedag, 4 en 5 
mei. Belangrijk is echter dat die rol een alledaagse houding 
kan zijn: de maatschappij, dat ben jij. Dit themanummer 
schetst de contouren van onze mogelijkheden en verantwoor
delijkheden, de rol van burger in staat en maatschappij. 

door Wouter-Jan Oosten 

V oor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid redigeerden H. van Gunsteren en 
P. den Hoed in 1992 de voorstudie Burgerschap in praktijken en onder leiding van Van 
Gunsteren verscheen de WRR-studie Eigentijds burgerschap. De WRR keek ondermeer 

naar ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling, informatie- en communicatietechnologie en inter
nationalisering. Wat is er in tien jaar tijd gebeurd op dergelijke terreinen? De mondialisering, ICT 
en de multiculturele samenleving hier vormen een volstrekt ander toneel voor burgerschap dan toen 
J.R. Thorbecke c.s. onze staat ontwierpen. Temidden van snelle veranderingen is het moeilijk om rich
ting te onderscheiden, dus we proberen in alle bescheidenheid om de WRR-studie te actualiseren. 

Na alle nadruk op Europa '92, toen interne grenzen moesten wegvallen, is de integriteit van Euro
parlementariërs besproken en betalen we inmiddels met de euro. Maarten Vink onderzocht het ac
tuele burgerschap van de EU. Hij bespreekt de stappen die al zijn gezet, maar het Europese toneel 
trekt nog weinig publiek. 
De paarse kabinetten hebben geïnvesteerd in bepaalde binnenlandse condities voor burgers/consu
menten. Victor Bekkers ging met Roger van Boxtel praten over grote steden en ICT. Vlaams Blok 
in Antwerpen en Front National in Oost-Frankrijk tonen ons hoe belangrijk de stedelijke condities 
zijn. Bekkers heeft al gewezen op het deels retorische karakter van ICT en I CT-beleid. Hij heeft Van 
Boxtel dan ook gevraagd wat de computers echt veranderen voor burgers. 

Europees burgerschap laat op zich wachten en de ICT maakt de beloften nog niet waar. Idee zocht 
daarom naar een avant-garde in maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Acteur en beoogd 
Kamerkanditdaat Boris van der Ham is gevraagd wat de kunst aan burgerschap bijdraagt. Volgens 
Van der Ham lopen kunstenaars niet vooruit, maar ze kunnen ons wel even losmaken van een 
patroon. Nieuwe richtingen en oplossingen worden gehinderd door starre patronen. Margo An
driessen en Wouter-Jan Oosten hekelen dat strakke beleidsstelsels weinig ruimte laten om burger 
en consument te zijn, en laatstgenoemde auteur zocht verder filosofische inspiratie voor interactie
ve beleidsvorming en een eerste schets van 'de nieuwe mens'. Of het nu gaat om klokkenluiders of 
stadsdebatten, mensen willen steeds meer voor zichzelf spreken. Overheden en bedrijven moeten 
daar iets mee. Daarbij is vooral het vormgeven van een nieuwe overheid een gezamenlijke politie
ke verantwoordelijkheid. Algehele conclusie over het thema: laat instituties de burgers meer vrij
heid geven en laat mensen daar meer creatief gebruik van maken. Een kwalitatieve samenleving 
heeft dat burgerschap nodig. + 
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Uitdaging voor de 
lezers van Idee 

Quo vadis? 

'Waarheen gaat gij?' is een 
vraag die wij als D66'ers aan 
elkaar en aan onze partij moe
ten stellen, nu acht jaar rege
ringsverantwoordelijkheid 
voorbij is. In die periode hebben 
we een deel van onze idealen 
kunnen realiseren. 
Maar nu? Wij zijn van mening, 
dat het tijd wordt om voor ons 
als partij een nieuwe politieke 
agenda te formuleren. Aan 
welke thema's kunnen we in de 
toekomst D66 herkennen? 
Met het themanummer 'Quo 
vadis?' dat eind ditjaar zal ver
schijnen, willen we onze partij 
en onszelf de maat nemen. Heb 
jij nieuwe idealen en ideeën die 
volgens jou kenmerkend zou
den moeten zijn voor D66? 
Schrijf ze dan op en stuur je bij
drage aan de redactie van Idee. 
Wij staan open voor alle onder
werpen - zonder restrictie of 
beperking. Ongebonden door 
een regeerakkoord doen we een 
beroep op de visie voor de wat 
langere termijn van onze partij
genoten. We werken vanuit het 
motto 'Quo vadis?', waarheen 
gaat gij. Dus kijk niet terug, 
maar kijk vooruit! Herkauw 
geen oude thema's, maar revi
taliseer die en draag bovenal 
die onderwerpen aan die vol
gens jou bepalend moeten zijn 
voor de identiteit van D66 van 
morgen! 

Bijdragen van maximaal 600 
woorden kunnen, liefst elektro
nisch, voor 1 september aan
staande worden toegestuurd 
aan de redactie van Idee, p.a. 
D66, Postbus 660 - 2501 CR 
Den Haag, of email 
idee@d66.nl. Voor vragen kan 
contact worden gezocht met 
Emily van de Vijver (eindredac
tie) of Kees Verhaar (voorzitter), 
resp. E.v.d. Vijver@d66.nl en 
kees. verhaar@wxs. nl. 
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