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Hans Dijkstra staat niet alleen in
zijn visie dat bt etrokkrr enkk burgerrr -
schap bijdraagt aagg n een oplos-
sing van de huidige crisis.

Vorige week schrk eef hoogleraar
algemene economie en SER-
kroonlid Lans Bovenberg (CDg A)
in deze krant een betoog over de
crisis vanvv  watww ht ij de ego-gg econo-
mie noemt. Zijn medicijn: bur-
gers moeten weer deugdzaam en
dienstbaar wit llen ziji n aan het col-t
lectief. Omdat het duurzame ge-

luk van de een verborgen ligt in
dat vat n de ander. Mensen moe-
ten weer verantwoordelijkheid
willen dragen, voor zichzelf en de
anderen. Net als de voormaligegg
CDA-leider en premier Jan Peter
Balkenkk ende putten Dijksti ra en
Boveoo nberg rr inspiratie uit ht et wt erww krr
van de Italiaan Amitai Etzioni en
zijn communautarisme. 

Etzioni nam de Amerikaankk se
samenleving van de jaren tachtig
onder de loep en constateerde
dat waaww r individuele rechten worww -
den gekoesterd de bijbehorei nde
sociale verantwoordelijkheden

ernstig werden verwaarloosd. Die
balans moet weer wr orww den her-
steld. Het gedgg achtegoegg d vanvv  Etzitt -
oni bracht Bt alkenende als pre-
mier ertoe een lans te breken
voor ‘burgermansfatsoen’.

Engeland kent sinds enige tijd
zogeheten wijkondernemingen
die bestuurd worden door bewo-
ners. Zij dragen financiële zeg-
genschap en verantwoordelijk-
heid voor een buurt. Die aanpak
is een inspiratie voor de zittende
regering-Cameron. Nederland
kent ook enkele voorbeelden, zo-
als een buurtcentrum in Zwolle,

de gemgg eente Peel en Maas, en
woningbouwvereniging Gelder-
land. Minister Donner van Socia-
le Zaken stakk at positief tegenover
dergelgg ijke initiatieven waarin bur-
gers de zaken overnemen van zo-
geheten professionals.

Een andere inspiratiebron voor
verantwoord burgerschap is Ro-
bert Rt eich, oud-staatt tssecretartt is
van werkgelegenheid onder Bill
Clinton. In zijn boek Superkapita-
lisme besce hrijft Reich hoe de
mens als consument en beleggergg
succesvol is maar als burger te-
kortschiet.

pagina 20, 27-08-2011 © Het Financieele Dagblad


