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In het spoor van
John Lennon

V
anwie spreekt de taal u
hetmeeste aan, van John
Lennonof JohanRemkes?
Deeerste zongaansteke-
lijk over eennieuwewe-

reld, van ‘Power to thepeople…’ tot ‘You
say youwant a revolution’. JohanRem-
kesdeed in een recent rapport enige aan-
bevelingen voorhet hervormenvande
Nederlandsedemocratie, bijvoorbeeld
doorhet invoeren vaneengekozen for-
mateur.Naarmijn indrukwordt Steven
deWaal, voorzitter vandePublic Space
Foundation, lieverwakkermet klanken
vanLennonop zijnwekkerradiodanmet
Remkes’ rapport onder zijn kussen.

Civil Leadershipas theFutureof Lea-
dership, dat gaat over toekomstige vor-
men vanburger- en leiderschap in een
door technologie gedreven, sterk veran-
derende samenleving, is in ieder geval
ronkend van toon. Alleswordt anders,
blijkt uit de vele ideeënen voorbeelden
diehij ons in zijnboek voorschotelt. Er
komt een ‘digitale burgerschapsrevolu-
tie’ (‘digital civil revolution’) opons af
die alle vormenvan sturingoverhoop zal
gooien. ‘Deze revolutie gaat daaromtot
dekern vanonsmenselijk bestaanen
hoeweonszelf alsmensen zien.’

Ikbenbenieuwdnaar zulke revoluties,
maardenkbij zo’n toonzettingookdi-
rect: is het helderwat dekern is vandeze
veranderingen, enkomenzenuof inde
toekomst, enwieprofiteert ervan?

Soms verliestDeWaal zich inhet lan-
ceren vannieuwe ideeën (soms van zich-
zelf, soms vananderen) en zijn talloze
aansprekende voorbeelden. Zijn centrale
begrip ‘civil leadership’, waarhij vooral
‘disruptief burgerschap’meebedoelt,
wordt daardoor eenbeetje eengrab-
belton.Daartegenover staat dat hijwel
degelijk eenaantal inzichtendeelt die
voorburgerschapnuen inde zeernabije
toekomst relevanter zijndanmenigeen
wellicht denkt.

Zo steltDeWaal terecht vast dat de
grootste veranderingenkomendoorde
combinatie van technologische en socia-
le innovatie. Allerlei onlineplatforms zijn
handig,maaruiteindelijk draait het om
een fundamentele gedrags- enmentali-
teitsverandering. Burgers lerennieuwe
vaardighedenof effectief te participeren,
engezagsdragersmoeten zich vaker ver-
antwoordenenauthentiek zijn.

Dat klopt allemaal,maar roept ook
vragenop.DeWaals revolutie zorgt
voor tallozemogelijkheden voor actie-
ve burgers omsteedsmeer zelf gedaan
te krijgen.Wat gebeurt er echter als de

belangen vandeze ‘crowds’ lijnrecht
in gaan tegengevestigdebelangen van
machtsdragers, of botsenopeenwoud
van regels dieniet tussen vandaag en
morgen zijn afgeschaft of aangepast?
Een vandeuitdagingen vanmodern lei-
derschap isnou juist om ideeënenacties
vanonderaf te verbindenaanbestaande
machtsstructuren.

DeoplossingendieDeWaal daarvoor
geeft, zijn soms institutioneel, waarmee
hij tochnogeen (heel) kleinbeetje op
JohanRemkes gaat lijken. Ermoetbij-
voorbeeld een ‘CitizenAssessmentBody’
komen, een soort EersteKamer van17
miljoen zielen.Mijnbezwaarhiertegen
is dat veelwaardevolle bewegingen van
onderop zichniet goed laten vattenof
vertegenwoordigendoor instituties.Ge-
lukkig gaandeoplossingen inhet boek
veel vaker over inspirerendeontwik-
kelingenals ‘swarms’ vanburgers die
verandering eisenofwillen, engewoon
aande slag gaan: zij laten zich slecht ka-

naliserendoor groots opgezettenieuwe
structuren.

DeWaal toont overtuigendaandat
machtsdragers in zowel depublieke als
deprivate sector zelfmeerburgerschap
inhungedragmoeten laten zien.Dat
zullen ze inderdaadmoeten,maar voor
het zover is, zullen er diverse clashes zijn
voorhet leiderschap vanonderopen
dat vanboven. Veel vandedoorDeWaal
beschreven, onvermijdelijke veranderin-
genkomenerpasna een sociaal conflict,
waarbij het noggeenuitgemaakte zaak
is inhoeverre deburger er daadwerkelijk
machtbij zal krijgen.

VaneenUmwertung allerWerte (her-
ijking vanallewaarden) komthetwél,
vroeger of later, daarinheeftDeWaal
groot gelijk. Ik kannietwachten.

Farid Tabarki is de oprichter en direc-
teur van Studio Zeitgeist en auteur
van ‘Het einde van het midden’
(Uitgeverij Atlas Contact).

MEER LEZEN, KĲKEN EN LUISTEREN

Een tekort aan water
heeft direct effect op
je concentratiever-
mogen en gezond
eten kan de kans op
alzheimer verkleinen.
In Eet je slim vertelt
neurowetenschap-
per Lisa Mosconi hoe
voedingspatronen
op korte en lange
termijn invloed heb-
ben op cognitieve
vermogens.

In Disruptie in de
overheid geeft lei-
derschapsexpert
Menno Lanting
praktische handvat-
ten en advies over
hoe de (semi)pu-
blieke sector zich-
zelf kan vernieuwen
door gebruik van
onder andere virtual
reality, blockchain
en kunstmatige
intelligentie.

VoorOver de muur
van Trump reisde
NRC-buitenlandre-
dacteur Merijn de
Waal de afgelopen
twee jaar langs de
grens tussen Mexico
en de VS. Hij onder-
vond hoe beide lan-
den via handel, cul-
tuur en geschiedenis
sterker met elkaar
verbonden zijn dan
ze beseffen.

Door de energie-
transitie is kern-
energie geen taboe
meer. Ton Schoot
Uiterkamp (milieu-
kunde) is tegen en
Simon Friederich
(natuurkundige en
filosoof) is vóór. De
Groningse hooglera-
ren gaan woensdag
25 januari met el-
kaar en met het pu-
bliek in debat.

DEWAAL TOONT
OVERTUIGEND AAN
DATMACHTS-
DRAGERS ZELF
MEER BURGER-
SCHAP IN HUN
GEDRAGMOETEN
LATEN ZIEN

LisaMosconi, Atlas
Contact, €24,99.

Civil Leadershipas theFuture of
Leadership –Harnessing thedis-
ruptive power of citizens, Steven
deWaal, €20,95 (e-book: €6,95).

Merijn deWaal,
Unieboek Spec-
trum, €22,50.

MennoLanting,
BusinessContact,
€20.

De auteur
De in de filosofie
gepromoveerde
Steven de Waal
(1955) is strate-
gisch consultant,
(sociaal) onderne-
mer en voorzitter
van diverse raden
van toezicht. In
2001 richtte hij
de Public Space
Foundation op,
een onafhankelij-
ke denktank ter
bevordering van
maatschappelijk
ondernemerschap
in Nederland.
Eerder schreef
hij Burgerkracht
met burgermacht
(2015).

Debijeenkomst is
vanaf25 januari
tebeluisterenop
TXTradio.


