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INTERVIEW

‘Zet bestuurders niet op een zijspoor’
Ongedwongen
contacten zijn beter voor de samenleving dan referenda, ‘burgertoppen’ en georganiseerde
initiatieven ‘van
onderop’, zo stelt
journaliste Annemarie Kok.
BERT NIJMEIJER

A

ls je sommige politici en
columnisten mag geloven,
gaan wij niet goed met elkaar om. We leven ‘langs
elkaar heen’, het is ieder voor zich.
We hebben behoefte aan een ‘bindend verhaal’ over onze identiteit,
en weten tegelijk niet goed wat die
identiteit precies is. ‘Den Haag’,
‘Brussel’ en de globalisering zetten
kwaad bloed. ‘De politiek’ luistert
niet naar ‘de burger’.
De oplossing waar veel Haagse en
lokale bestuurders de laatste tijd
voor pleiten: méér macht aan de
burger, met referenda, burgertoppen en initiatief ‘van onderop’, in ‘de
buurt’. Dan komt het allemaal weer
goed, toch?
Nee, zegt Annemarie Kok, oudverslaggeefster van Trouw en exhoofdredacteur van tijdschrift Noorderbreedte. In haar deze week verschijnende beschouwing Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven betoogt ze dat
er geen buurtprojecten nodig zijn
om ons sterker te verbinden. Integendeel: veel van die op ‘saamhorigheid’ gerichte initiatieven werken
averechts. Ze houdt in haar boekje
een warm pleidooi voor ‘ongedwongen contacten’. ,,Sociaal zijn kan op
allerlei manieren”, zegt ze.
In Groningen was in 2015 ‘de burger aan zet’ tijdens de ‘burgertop’
G1000 waar duizend (in de praktijk
700) willekeurig uit het register getrokken Stadjers vrijblijvend plannen smeedden over het basisinkomen, rond ‘meer ontmoeting’ en
voor meer groen in de buurt. Van de

Schrijfster Annemarie Kok: ,,Waarom hoor je zelden dat samenleven doorgaans wonderwel slaagt?’’
meeste ideeën werd naderhand weinig meer vernomen.
Kok volgde deze burgertop en
werd er niet vrolijk van. ,,De Stadjer
weet het niet beter”, stelt de journaliste en filosofe thuis in de Groningse Oranjewijk. ,,Politiek bedrijven, ook gemeentepolitiek, is een ingewikkeld vak. Het is niet voor niets
dat we mensen kiezen die namens
ons besturen en compromissen slui-

ten. Dat systeem is nog altijd heel
veel waard.’’
,,Het idee achter initiatieven zoals
de G1000 is: de Stadjer ziet dingen
beter dan de gemeente. Alsof alle
Stadjers hetzelfde willen en automatisch weten wat goed is voor de stad
omdat zij hier wonen. Het is wenselijk dat burgers worden betrokken
bij onderdelen van het beleid en
mooi dat een beroep wordt gedaan
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op de creativiteit in een stad, zoals
via het festival Let’s Gro. Maar simpele oplossingen waarin iedereen
zich herkent bestaan niet.”
Dat de burger op plaatselijk niveau zo centraal is komen te staan,
heeft sterk te maken met het afbouwen van de verzorgingsstaat. Het
klinkt als iets fijns: de overheid die
de samenleving ‘teruggeeft’ aan de
burger. Terwijl die voortaan meer op

zijn buurtgenoten is aangewezen.
En in veel gevallen helemaal geen
tijd en geen ambitie heeft om mee te
besturen, aldus Kok.
Ze schreef haar verhaal in opdracht van Sustainable Society, een
programma van de Rijksuniversiteit
Groningen. Het heeft de vorm van
een brief aan de Amerikaans-Canadese publiciste Jane Jacobs (19162006), die nadacht over de vraag hoe
we in steden prettig met elkaar kunnen samenleven.
Ach ja, die goeie oude tijd, toen de
mensen nog naar elkaar omkeken.
De tijd van Jan Terlouws touwtje uit
de brievenbus, die is niet meer. Maar
toch, schrijft Kok: ,,Waarom hoor je
zelden dat samenleven doorgaans
wonderwel slaagt, en dat dit te danken is aan onze rechtsstaat, de inspanningen van politici en aan de
inzet van vele anderen, onder wie,
mag ik hopen, wijzelf?”
In de media lijkt iedereen woedend en verontrust. In het dagelijks
leven zie je een andere wereld. ,,Het
lijkt hier wel een explosie van beschaving”, beschrijft Kok een bezoekje aan de supermarkt. ,,Iedereen
was er, zoveel verschillende mensen. En hoffelijk dat het eraan toeging!” En: ,,Wat opvalt, hier en op andere plekken, is hoeveel mensen bedreven zijn in gedrag dat tegelijk
vriendelijk en afstandelijk is. Wat
opvalt is hoe fijn dit is.”
,,Ik heb weleens de neiging om het
leefklimaat in deze stad paradijselijk
te noemen”, aldus Kok. Dat is volgens haar mede het gevolg van vier
decennia progressieve politiek én
een dienst Ruimtelijke Ordening die
zich intensief bemoeide met hoe
mensen in de stad Groningen wonen, werken en verpozen. Niet ‘van
bovenaf’, maar in samenspraak met
burgers, bedrijfsleven en wetenschappers.
Sociale binding en participatie is
er plenty, vindt Kok. Dus het gaat allemaal prima, we hoeven niets te
doen aan onvrede en verdeeldheid?
,,Er zijn veel problemen, maar die los
je juist niet op door te doen alsof de
samenleving als geheel nu bar slecht
functioneert. En zeker niet door bestuurders en deskundigen op een
zijspoor te zetten.’’

Binding genoeg is gratis te downloaden en als boekje te koop via
www.trancity.nl. Ook verkrijgbaar in
boekhandels in de stad Groningen.

