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VOORAF

• Aristoteles
vorming zodat je beseft dat je 
een gemeenschapswezen bent 
en voortreffelijkheid van karak-
ter je handelen (in de publieke / 
politieke ruimte) zal kenmerken

• Hannah Arendt
een oproep om je als burger op 
te vatten en in je handelen ver-
antwoordelijk te tonen voor het 
belang van de gemeenschap



JÜRGEN HABERMAS

• er is sprake van kolonisering
van de leefwereld en daarmee 
de publieke ruimte (politiek) 
door het systeem (markt en 
staat):
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• het publieke domein: de ruimte 
waarbinnen rationele discus-
sies kunnen worden gevoerd, 
vrij van inmenging van de staat 
en andere dwingende machten

• het publieke domein komt 
echter onder druk te staan door 
de toegenomen rol van het kapi-
talisme en de daarbij horende 
nadruk op het eigenbelang

• het wordt het steeds verder 
uitgehold door de massamedia



DE TOEKOMST VAN DE DEMOCRATIE?



• een analyse van het 
‘democratisch vermoeid-
heidssyndroom’

• een diagnose van de 
electoraal-representatieve 
democratie

• de pathogenese van het 
electoraal fundamentalisme

• een blauwdruk voor een 
democratie gebaseerd op 
loting 



HET DEMOCRATISCH 
VERMOEIDHEIDSSYNDROOM

• elk politiek stelsel moet een evenwicht zien te 
vinden tussen twee fundamentele criteria: 
efficiëntie en legitimiteit

• vandaag kampen westerse democratieën met 
een legitimiteitscrisis én een efficiëntiecrisis

• er is sprake van een democratisch vermoeid-
heidssyndroom met de volgende symptomen: 
kiezersverzuim, kiezersverloop, leegloop van 
de partijen, bestuurlijk onvermogen, politieke 
verlamming, electorale faalangst, rekrute-
ringsschaarste, compulsieve profileringsdrift, 
chronische verkiezingskoorts, afmattende 
mediastress, achterdocht en onverschilligheid



DE ELECTORAAL-
REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE

• het democratisch vermoeidheidssyndroom 
wordt veroorzaakt door de electoraal-
representatieve democratie, de democratie 
die de volksvertegenwoordiging tot stand 
brengt via verkiezingen

• een terugblik op het ontstaan van het 
electoraal-representatieve stelsel in de 
westerse democratieën: 

















• door de collectieve hysterie van commerciële 
media, sociale media en politieke partijen is 
de verkiezingskoorts permanent geworden 
met ernstige gevolgen voor de werking van 
de democratie: de efficiëntie lijdt onder de 
electorale calculus, de legitimiteit onder de 
permanente profileringsdrang

• door het electorale stelsel moeten de lange 
termijn en het algemeen belang keer op keer 
het onderspit delven tegenover de korte 
termijn en het partijbelang

• de financiële crisis van 2008 en de econo-
mische en monetaire crisis, die daarop 
volgden, gooien nog eens flink olie op het 
vuur



DE ATHEENSE DEMOCRATIE

• de Atheense democratie is een voorbeeld 
van een aleatorisch-representatieve 
democratie waarbij het onderscheid tussen 
bestuurden en bestuurders tot stand komt 
door loting in plaats van verkiezingen
[alea: lat., dobbelsteen]

• in de Atheense democratie was praktisch 
geen onderscheid tussen politici en burgers, 
bestuurders en bestuurden, machthebbers 
en onderdanen

• er was geen plaats voor ‘beroepspolitici’ en 
politieke partijen 





DE PATHOGENESE VAN HET 
ELECTORAAL FUNDAMENTALISME

loting, het meest democratische van alle 
politieke instrumenten, moest in de achttiende 
eeuw het onderspit delven tegenover ver-
kiezingen; verkiezingen waren echter nooit 
bedacht als democratisch instrument maar als 
een procedure om een nieuwe niet-erfelijke 
aristocratie aan de macht te brengen; door de 
verruiming van het kiesrecht werd die aristo-
cratische procedure grondig gedemocratiseerd, 
zonder dat het afstand deed van het funda-
mentele, oligarchische onderscheid tussen 
bestuurders en bestuurden, politici en kiezers 



BLAUWDRUK VOOR EEN DEMOCRATIE 
GEBASEERD OP LOTING 

• in 2013 verschijnt in het tijdschrift Journal 
of Political Deliberation een artikel van 
Terrill Bouricius: ‘Democracy through multi-
body sortition: Athenian lessons for the 
modern day’ waarin een puur op loting 
gebaseerd stelsel bestaande uit meerdere 
lichamen (of: organen) wordt voorgesteld

• het democratische stelsel kent de volgende 
organen met de bijbehorende functies:















PLEIDOOI VOOR
EEN BI-REPRESENTATIEF STELSEL

• waar we vandaag naar toe moeten is een bi-
representatief stelsel: een volksvertegen-
woordiging die zowel door stemming als 
door loting tot stand wordt gebracht

• het bi-representatieve stelsel is op dit ogen-
blik de beste remedie voor het democratisch 
vermoeidheidssyndroom 

• het bi-representatief model brengt de demo-
cratie in rustiger vaarwater



• een protest tegen de alge-
hele depolitisering van de 
politiek

• een analyse van de beper-
kingen van de democratie

• een voorstel voor een 
nieuwe Raad van State (als 
tegenmacht)



DEPOLITISERING

• depolitisering is de reductie van politiek tot 
probleemmanagement waarin de fundamen-
tele ideologische strijd verdwijnt, waarin niet 
langer expliciet utopische toekomstvisies met 
elkaar strijden, waarin niet langer vragen van 
solidariteit en rechtvaardigheid aan bod komen

• depolitisering is het terugvoeren van politieke 
strijd tot het betwisten van bezuinigingen, het 
reduceren van democratie tot een fictief 
‘debat’, het verdwijnen van fundamentele ver-
schillen tussen politieke partijen, het samen-
smelten van politiek-ideologische tegenstel-
lingen – de zgn. amalgamering van de politiek



• depolitisering is een vergeetstrategie, een 
politiek van de herinnering die aan bezuini-
gingen herinnert maar de waarde van en de 
strijd om het leven doet vergeten

• het is een vergeten van het politieke, van de 
strijd die door alle gelokaliseerde politieke 
issues loopt, en het is een vergeten van het 
sociale, van de fundamentele conditie van een 
verweven-zijn met anderen waarmee we 
altijd in een veelvoud van verbanden staan 
(cultureel, juridisch, economisch, politiek en 
ecologisch)

• het is ook een manier om in de selectieve 
prioritering van de economie de ecologie, die 
meer fundamentele oikos, ofwel huishouding, 
te vergeten



DE BEPERKINGEN VAN
DE (HUIDIGE) DEMOCRATIE

• de democratie wordt beperkt door een vorm 
van nationale macht  

• de democratie wordt institutioneel gedomi-
neerd door politieke partijen die vooral in 
hun eigen overleven geïnteresseerd zijn

• de democratie wordt gedomineerd door de 
markt – economische systemen hebben 
zowel agenderende als inhoudelijke macht

• de democratie wordt gekenmerkt door sterke 
mediatisering – de media hebben agende-
rende, inhoudelijke en profilerende macht 



EEN NIEUWE RAAD VAN STATE

• naast de ‘trias politica’ (wetgevende, uit-
voerende en rechtsprekende macht) komt er 
een vierde agenderende macht: de (nieuwe) 
Raad van State

• de taken van een nieuwe Raad van State zijn:
- het ontwikkelen van tegenmacht: macht

tegen de macht van markt en massamedia
- het mobiliseren van (andere) publieken

• in de Raad van State hebben die systemen 
een stem die - anders dan economische 
systemen en mediasystemen – een publieke 
taak of een visie op het publieke belang 
hebben: n.l. kunst, religie en wetenschap



• de Raad van State (in haar vernieuwde vorm) 
vormt een tegenmacht tegen de agende-
rende, inhoudelijke en profilerende macht 
van markt en media



• het nieuwe democratische stelsel zal een 
einde maken aan de onderschikking van de 
politiek aan de economie 

• het zal solidariteit met de ander en met de 
aarde (weer) als politieke kwesties opvatten



REPOLITISERING!
(ZONDER POLITIEKE PARTIJEN)

• David van Reybrouck
een democratie als een deels / 
puur op loting gebaseerd stelsel 
zal ons op directe wijze een stem 
geven maar verlangt ook meer 
betrokkenheid van ons

• Willem Schinkel
een nieuwe Raad van State zal      
- tegen de macht van markt en 
media - een agendering van en 
mobilisering voor kwesties als de 
economische ongelijkheid en de 
ecologische crisis mogelijk maken 


