
Titel: BurgerParticipatie: een nieuw samenspel 

Tussen mijn aanmelding en nu, is er weer zoveel gebeurd dat ik besloten heb om mijn verhaal heel 
anders in te steken. Het staat U wel vrij om over het toegezonden stuk vragen te stellen, vooral 
uw Commissaris speelt daar een grote rol in en U als verantwoordelijke raad dus ook. Ik kies nu 
voor een insteek van en voor nieuwe samenwerking, nieuwe participatie, een burgerinitiatief met 
het afsluiten van het oude, een opstart van het nieuwe, en het niet gevangen blijven zitten in een 
traditionele oudheid met bijna fossielen van vooral mijn generatie, maar juist een initiatief die nu 
van mij en ons netwerk aan uw raad, uw gedeputeerden en uw ambtenaren van de ons 
toebehorende gebieden en samenleving voorleg. Ik nodig U uit om juist integrale samenwerking 
als de motor van die samenleving te zien en daarin is een essentiële rol weggelegd voor: 

• Respect voor minderheden, voordat je het weet zijn ze de zwijgende meerderheid. 
Mogelijkerwijs zagen we dat, dit voorjaar, in de uitslagen van de verkiezingen van de provinciale 
staten en daarna de 1 e kamer, met boreale speeches als gevolg. Ik had er nog nooit van 
gehoord. 

• Het nieuwe samenspel is dus aandacht, liefde, en schoonheid vertaald in een collectieve ambitie 
naar een verbinding met collectieve wijsheid, CODE Oranje: de COöperatieve DEmocratie, als 
opvolger van de representatieve democratie en parlementaire mediacratie, en wat verworden is 
tot frontale belangentegenstellingen in een waardenloze egocultuur. 

• Van denken naar doen, met daarin bezint eer ge begint ipv. begint eer ge bezint. Stategisch 
vertragen is geoorloofd. 

• Met een overheid, een governance, de gemeentelijk, regionale en/of landelijk structuur, die weer 
een belangrijke sleutelrol gaat spelen, maar ook hun eigen overbodigheid en eindigheid mogen 
incalculeren. 

• Waarin vrijheid, (nieuwe) ordening en gemeenschapszin ook over grenzen heen, individuele 
grenzen, lokale grenzen, staten en landsgrenzen, over alle grenzen heen, het inspirerende 
basisthema van de Vredesweek dit jaar, maar, naar het zich laat aanzien, aan de stad van Vrede 
& Recht voorbij is gegaan. 

• Vooral ook organisch en intuïtieve intrinsieke gemotiveerdheid met gebruik van ervaring, kennis 
en wetenschap, door mij vertaald als boerenverstand gekoppeld aan levenswijsheid. Echt 
leiderschap begint pas na je 70e, zelfs ik ben nog niet zover. 

• Ook, vaak en dit is wel een moeilijke: het niet blijven hangen in oude dogma's, in oude 
structuren van een oude versleten cultuur, ook de dominantie van Christelijke/Joodse Cultuur 
heeft z'n tijd gehad. 

• Niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar ieder voor allen en God voor zich. Op naar een 
inclusieve samenleving, transparant en divers, een nieuwe participatiemaatschappij van 
netwerken en, wat mij betreft, dat kunnen politiek partijen zijn, mits ze zich zelf heruitvinden. 

Ik heb voor U het democratisch zakboekje, ik heb nog veel meer informatie over de nieuwe wet 
Open Overheid, Fysieke leefomgeving, Omgevingswet, Sociaal domein, wat lokaal een hoge 
prioriteit heeft maar regionaal nauwelijks geagendeerd wordt. Herken de leegtes van het huidige 
systeem, het vacuüm tussen de lagen waar de ketting breekt, bij de zwakste schakel. 

Wees alert voor Competente Rebellen, ook het thema van boekenweek 2020, die als een drietraps 
raket de wereld veranderen en vernieuwen, met de shit, de shift en een wish, een shitlist, een 
shiftlist en een wishlist, tja zelf een hitlist. Tenslotte is dat de enige echte wet, die iedereen 
herkent en iedereen angst voor heeft: De Wet van Sinterklaas die al functioneerde toen Zwarte 
Piet nog helemaal niet bestond. Laten we van onze gezamenlijke shit nu eens nieuwe mest 
maken. Daar zullen de boeren pas echt heel blij van worden. 
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Maar alles start met LSD: Luisteren Samenvatten en Doorvragen. Alles start met een goed 
gesprek, het venijn zit in de start om het in de staart te voorkomen. Dan ontstaan er 
demonstraties en relletjes en moet zelfs het leger ons parlement gaan bewaken. Gekker moet het 
toch niet worden. 

Ik zie uit naar uw vragen en reactie en wie durft naar een uitnodiging maar vooral zie ik uit naar 
een nieuwe samenwerking, met de kracht in de samenleving, simpeler gezegd de kern en oranje 
draad van de #meevolutie, een samensmelting van revolutie en een bewuste evolutie naar een 
Nieuw Nederland een Nieuw Meederland. Vive La Meevolution 

Dank u wel voor uw aandacht. 

Utrecht, 20 november 2019. 
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