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David Van Reybrouck over
de democrat¡e als loterij

(

OnrraÍlrr.de
David Van Reybroucþ geestelijk vader van het

Beþsche Grooo-initi adef, vøI'democratische'

verkiezingen het liefst versterken door loting.

Democratie is geenzaakmeer van enkel politieke

parajen,maatvartgewone burgers die mee bepa-

len wat goed is voor het land. op z junispreekt

Van Reybrouck het VN G Jaarcongres toe. Een

interview over kiesverzuim, de reaguurders van

G eenstíjl en delib eratieve demo qatie.

\/ ."-n^orwordt in de Lage Landen

V drooggezwommenmetdirecce

burgerparriciparie. Niet alleen Rotterdam,

Amersfoort en bijvoorbeeld Uden doen dat,

ook Ucecht erperimenteerc en laat zijn
Energieplan vaststellen door r5o burgers in
een zogenoemd'stadsgespreli. Allemaal

leuk, maar hec gaat David Van Reybrouck

niet ver genoeg. Vul de verkiezingen aan

met loring onder de hele bevolking, zo nep
hij anderhalfjaargeleden op in zijn spraak-

makende boek fe¿ en,'tukiezingen.Dát is pas

democratie zoals ze bedoeld is.

fegenrerkiaingenis wel een héél prikkelende
titel in een westerse samenleving waar de

gang naar de stembus wordt gevierd als

een feestdag van de democratie. Iemand

die ervoor pleit volksvercegenwoordigers

niet alleen te kiezen,maar ookte loten,

vloekt in de democrarische kerk. De eerste

reacties die Van Reybrouck over zich heen

kreeg, waren dan ook'verschrikkelijK". '41

voor het boek in de winkel \ag, lieten de

drie bekendsce politicologen van België

van de universiteiten van Brussel, Leuven

en Gent zich er alnegatíef overwít.Ze
hadden het nieteens gelezen.Zoals we hier
inYlaandetenzeggen: het kot was te kleinl
Het was meer dan een steen in de vijver,

het was een meceoriet in de kikkerpoel.'

Artsto telu, Rous seau, Montuquieu en f o cquev ille

pleitten o ok aI v o or lo tin6.

'lk doe niet licht over verkiezingen, in
Congo heb ik mensen zien sterven voor hec

kiesrecht. Maar ze z;ln een t;rjdelijk feno-

meen waarvan we nu het beste wel hebben

gezíen.Yerkíezingen dienden ooit om een

elite toe te staan een soort woordvoerders

aan te duiden. Kardinalen die in de Six-

rijnse Kapel een paus kiezen, dátzíjnver-
kiezingen. Door een rare speling van het lot
zijn die toegepast op de democratie. Ons

woord elite is ecymologisch verwant aan

het Engelse electioru. Letterlijk becekent

electeren "uitlezeí' - de elítezijn de uitge-
lezenen. Maar uiteindeiijk zijn verkiezin-
gen gewoon een procedure, een procedure

die uit een aristocratische traditie stamt. In
plaacs van de democratie koesteren we nt1

een procedure,'

Maør w eI een pr o cedur e die blijkb aar w ukr.

'De afgelopen cwe ehonderd jaar heeft ze

tamelijk goed gewerkt- met de nadmk op

amelijþ Hitler en Berlusconi zijn ook

verkozen. Democratische v erkiezíngen ziln
tweehonderdjaar geleden oncstaan in een

specifieke context, in uitgescrekte landen

met een laagopgeleide bevolking en lange

reistijden. Maar e¡ is veel veranderd. On-
derwijs heeft heel wat veroorzaakt, en re-
cencer de commerciële en sociale media.

Nieuwe technische mogelijkheden hebben

een verregaande impact op de samenle-

ving. De uiwinding van de boekdrukkunst
leidde tot de renaissance, maar ook tot de

heksenvewoþng. Het gaat er niet om of
het goed ofslecht is, het gaat erom hoe we

de samenleving zo inrichten dat we de

technologie zo goed mogelijk kunnen
Iaten renderen. De boekdrukkunst maakte

de samenleving een stuk mondige4 ãat

gebeurt nu met de sociale media. Iedereen

mec een Twitteraccount kan op elk mo-
ment van de dag reageren en mobiliseren.'

Monãígebur¿er s, to eyernmen b ev okkenheid. D qc

willenwetochallemaal?

'fa, het is een cadeau. We hebben burgers

die meer berrokken z!'n dan ooit, maar we

doen er zo weinig mee. In de jaren zesrig

was de politieke betrokkenheid van bij-
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voorbeeld een Vlaamse boerenwouw zeer

laag, maar het verrrouwen in de polfuiek

zeer hoog. Vandaag is het net omgekeerd:

die berrokkenheid is hoger dan ooit, maar

hec vertrouwen is lager dan ooit. Dat is

explosief'

1) erkiaingen w orden ov er al ter w er eld g aien als de

ultiemeuitíngvanãemocratie.Hebbenalãielanden

het btj het v erkeer de eínd?

'We doen al drieduizer'ð. jaar aan democra-

dg maar nog maar tweehonder ð- jaar aan

verkezingen. Als je dat beseft, genees je

snel van het electoraal fundamentalisme,

de misvacing dat democratie en verkiezin-
gen synoniem zijn. Wij denken dat demo-

cratie een westerse uirvinding is, dat wij
mec verkiezingen het ideale recept hebben

gevonden en dat we dat moeten expofte-

ren, vanAfghanistan tot Congo .Maarzo
werkt dat niet, je moet aansluiten bij rradi-

tie en orltuur. Wij hebben democratie

geconcipieerd als een IKEA-pakket, we

denken dat we de ideale vorm hebben

gevonden en dat we die kunnen exporte-

ren in ruil voor ont'rikkelingsgeld. je

krijgt hec gratis, maar je moet het wel in
elkaar zetten en gebruiken zoals wlj het

gebruiken. De verkiezingswaarnemers

krijgje er als inbussleuteltje bij, die komen

kijken ofje het goed doet.'

Begijpt u dar ãeNederlandseki.ø;er sæeds vol<er

wegbhjft brjverÃaingen?

'lkbenzee1zeer bezorgd over de sand van

onze democratie. Maar ik begrijp het.

Kiesverzuim is scakingsrecht van de bur-
ger. Verkiezinge n zijn zo v aak een mallo-
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Democratisch
rermoe¡dhe¡dssyndrcom

Dinsdag 2 juni mag David Van Reybrouck

aan de deelnemers van het VNG Jaarcon-

gres in Apeldoorn uitleggen wat hij verstaat

onder het'democratisch vermoeidheids-

syndroom'en wat daarvoor de remedie is.

Loting is volgens hem een effectieve moge-

lijkheid om de democratie weer vaart te
geven en de zeggenschap van burgers te

vergroten. Het is volgens hem geen won-

dermiddel, maar het kan wel een aantal

problemen van het huidige systeem verhel-

pen: het ¡s een rechtvaardige verdeling van

polit¡eke kansen, het risico op corruptie

wordt kleinet de verkiezingskoorts zakt en

de aandacht voor het algemeen belang

neemt toe. Gelote burgers hebben mis-

schien niet de expedise van beroepspolitici,

maar wel alle vrijheid: ze hoeven immers

niet gekozen of herkozen te worden.

Meer informatie over het VNG Jaarcongres

(inclusief inschr'ljven): www.vngjaarcongres.nl.
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David Van Reybrcuck

Schrijver David Van Reybrouck

(Brugge, l97i) studeerde archeo-

logie en filosofie aan de universi-

teiten van Leuven en Cambridge

en promoveerde in Leiden. Hij

debuteerde in 200I meI D e P laa g
waaruoor hij de debuutprijs

kreeg. S/agschaduw, zijn eerste

roman, verscheen in 2007, ge-

volgd door de theatermonoloog

Missie.

ln 2008 bracht hijhet pamflet

Pleidooivoor populisme uit, met
de nadruk op'beter' populisme.

0ndertussen werkte hij gedu-

rende zes jaar aan het boek

Congo, Een geschredenls dat een

bestseller werd.

ln 2011 begon hij aan het G1000-
project, het platform voor demo-

cratische innovatie dat meer

burgerinspraak beoogt in de

democratische beslu itvorming.

ln 20II-2012 bekleedde h i 
j de

Cleveringa-leerstoel van de Uni-

versiteit van Leiden. De titel van

zijn oratie was De democratie in

ademnood: de gevaren van electo-

raal fundamentalisme.

ln 2013 verscheen zijn boek

Tegen verkiezingen waarin hi¡ pleit

voor de invoering van een oud

democratisch principe als alter-

natief voor verkiezingen: loting.

Het Belgische blad Humo noem-

de dit'het politieke boek van het
jaarl Het is inmiddels in tien talen

vertaald en bekroond met de

Henriètte Roland Holst-prijs van

de Maatschappij der Nederlandse

Letterkunde.

Voor zijn hele oeuvre ontving hij

de Arkprijs van het Vrije Woord en

de prestigieuze Gouden Ganzen-

veer.

tþ procedure die weinig voorstelt:je hebt
grote honger en wat krijgje toegeworpen?

Een apennootje. Persoonlijk zou ik het
opeten en gaan stemmen, maar ik snap dat
veel mensen dat niet meer doen.

Kijh ik stem op iemand omdat hij mijn
s;'mpathie heeft. Maar ik weet dathrj zijn
programma niet helemaal kan uiwoeren,

dat hij mij in de eerste week na de verkie-

zitgenalzalteleurstellen. En ik weec ook
dat ik geen enkele vorm van inspraak heb

tot aan de volgende verkiezingen. Terwijl
ik op mijn telefoon kan volgen wat er

gebeurt, ik kan mijn betrokkenheid uiten
door mijn mening te ventileren - maar er

wordt niets mee gedaan. Dan is het niet zo

gek dat mensen hun yercrouwen in de

polidek verliezen en op Twitter ofin de

b rievenrubriek v an D eT elegr aaf gaan afge-

ven op de policieke elite.'

Ak 1 e op die. reaguurdm v anD e T elegr:taf øt

G eenSdjl afgaat, muj ehet v atrouw en inhet ge-

zond v er stand v an deb urger s kunrun v erliqøt D ie

mensenkunttm o ok gelo ot w or dm als t olkst megen-

woodþer.

Jullie hoogopgeleide Nederlanders zíjn zó

bang voor de felegraaJ-Iezer. Je moet hem

juist omarmer¡ hij deugtl Nederland heefc

de hoogst opgeleide bevolking van de

wercIð,, júlíezljn nog nooitzo verstandig

geweest als vandaag. Dat merkje mis-
schien niet alsje op de reaguurders aígaat,

maar de woegste fase van elke emanciparie

is grofheid. Dat is vervelend, maar daar

moetje even doorheen. Watje zeker niet
moet doer¡ is constateren dat het volk
mort en je vervoþns nog meer opsluiten
ofje nog autocratischer gaan gedragen. Die

berrokkenheid van de reaguurders, het is

een cadeau met prikkeldraad eromheen.

Het is typisch voor de politieke elite om
wantrouwend tegenover de burger te

staan. Nederlands is aan de buitenkant een

pure democratie, maar aan de binnenkant
een technocratische regentencultuur.'

W aar om is het loæn tn plaax v ankiezen v an v olks-

wrte¿enw o ordþers h eter v o or àe demo cr atieT

'Hetzorgtvoor een betere aßpiegeling van

hec vol( een volksvercegenwoordiging die

bovendien niet wordt algeleid door opi-
niepeilingen en aankomende verkiezin-
gen. Ik bepleit een deliberarieve democra-

cie, een specifieke vorm van parricþatieve
democracie waarin het element van loting

essentieel is. Neem een wijkcomíté.Daar
komen doorgaans louter'professionele
burgers' op aÍ mannen van boven de vijf-
tig polidek geïnteresseerd, krantenlezers.

Heel waardevol, maar als je niet oplet enje
gaat zo' n comité o f raad v erzelístandigen,

dan herhaalje de fouten van de negen-

dende eeuw, namelijk datje meer macht
geeft aan een bepaalde elite: mannehjh
opgeleid, rnin ofmeer welvarend. Je moet
te allen tijde voorkomen dat die participa-
tieve democracie een versterking wordt van

de diplomademocratig datje net als in een

wijkcomité alleen ouderg politiek geïnte-

resseerde en welvarende mannen be¡eikt.

Je moet vermijden dat mensen die contac-

ten, geld en diploma's hebben, méér te

zeggenkijgendan de anderen. Doeje dat
niet, dan benje geen democrarie meer

maar een a¡istocratie. En de beste manier
om dat te vermijden is een proces van

loting.'

InB el¿ië en wel andu e lanàen rs en aing metlotín¿,

woraLinde juryrechtspraakAetudortalsvoorbeelû

v o or hetlo ten v an v olkn erte¿enw o or di¿er s7

'De assisenjury zoalsvij haar noemen is de

enige ofÊciële instantie waar het oude
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recept van loting nog bestaat. Doorgaans

functioneert die methode goed. De emsc

en toewijding van zo' n gelote rechtbank

zijn indrukwekkend. Ik ben nu q jaar, ìk
heb maar één keer meegemaakt dat een

breed publiek zich niet kon herkennen in
wat die twaallleden van dejury hadden

besloten.

Maar daamaast gebruiken we loting al elke
dag- óók in Nederland. Alleen heet het
dan opiniepeilingen. Jrj staat cussen vijfen
zeven uur inje bolognesesaus te roeren en

dan beltMaurice de Hond metåewaag
wat je van de nieuwe asielwet yindt. le kent
die wet nieq je hebt het niet zo op de mi-
nister van asielzaken enje bent reaguur-

der, dus wat zegje: waardeloos, die wet!
Dar gebeurt bij opi n iepeilingen : je waagr
mensen die niet hebben nagedachrwarze
denken. Het zou toch veel waardevoller

zljnals je díezelfde mensen yraagËwaÉze

denken als ze hebben kunnen nadenken.

Dát is deliberatieve democratie, jegeeft
mensen de kans om na te denken.'

Combinatie
Misschien zullen verkiezingen op den
duur wel helemaal verdwijnen, maar voor

de korte termijn bepleit Van Reybrouck

een combinatie. Zoals in Ierland is ge-

beurd. 'ln Ierland lag de h erzieningvan
acht grondwecsartikelen zo gevoelig, dat
men koos voot een deliberatiefproces. Er

kwam een gr:ondwetgevende raad met een

voorzítte4 33 verkozen politici en 66 gelote

burgers. Die zijn er samen in geslaagd

veranderingen voor te stellen die men
vanuit het huidige systeem nooit had

kunnen bereiken. In het katholieke ler-
land is het gelukt om, door overleg met de

civllsociety enop basis van meer dan dui-
zenð, npporen, het homohuwelij k mo ge-

lijk ce maken. Als de polirieke partten dat

hadden moeten doen, was het nooit zo ver

gekomen. Die houden de ogen gericht op

de peilingen en zoals gezegà, die wagen

naar memngen waar nlet over ß nage-

dacht.

Onder die gelote burgers was een mân van

zevenrig. Hij was als kind verkracht en had

daardoor een hekel aan homo's gekregen.

Maar aan het eind van de beraadslagingen

stond hij op enzeí: "Ik heb de gecuigenis-

sen van homo's gehoord, ik begrijp zerr't
beter en ik vind dat we de Grondwec moe-
ten aanpassen." Dat geruigc van ìnzicht,

wijsheid en civiel besefwatje niet krijgt als

je in enquêtes vraagt ofiernand voor of
tegen hec homohuwelijk is. Dítzíjnvo:.
men van civiel overleg die in het huidige
bestel geen schijn van kans maken. Poli-
dek is verworden cot theater in eenzaaltje,

het is een gemediatiseerd spel geworden.'

Glash
Ons systeem, zegt Van Reþrouck, is ar-

chaïsch. 'We werken met een achtriende-

eeuws recept waardoor we ons hebben

laten inpakken. Hetzal veranderen, voor
ofna de clash cussen de kiezers en de ver-

kozenen.'

Het huidig stelsel is niet oprimaal. 'Polirici

houden alcijd één oog op de peiling, en

dus op de volgende verkiezingen, en één

oog op het aþmene langetermijnbelang.

Ons huidige democratisch bescel is niet in
staat om ons klimaaçrobleem, de grootste

uitdaging van vandaag, te stoppen. Tech-

nisch is het zeer goed mogelijk.Wrj zljn
onze wereld aan hec kapormaken doordat
we weigeren ons democ¡atisch systeem te

updaten. Onze toenmalige miniscer van

milieu, Bruno Tobback, zei: "Ik weet pre-

cies wat ik moec doen om het milieu te

redden, maar als ik dat doe, word ik nooit
meer verkozen." Loring is een oplossing,

want als je loot krijgje mensen die niet
hoeven rekening houden met een herver-

kiezing die enkel maar rekenen met het
algemeen belang en de lange termijn.'

Ho e gaat uw b o o ds chap v allen op hetVlrlGJaarcon-

Br es, w aar u 
B 

as ßp r eker b ent? Met zijnb erc emde

b ur gemeuter w or dt N ederland nu aI y erw eten

demo o atß ch gemankeer d æ z;jn.
'De gemeentesecretarissen die ik spreek

willen niets liever dan loting, maar de

partijpolidek staat her niet toe. En ik vind
de benoemde burgemeester helemaal geen

democratisch manco. We gaan de generaals

van hec Nederlandse leger toch ook niet
kiezen? /ob Cohen was niet verkozerL,ma r
wel een heel goede burgemeester. Hij
genoot legitimiteic waar niemand waagte-

kens bij zette,tothtj werd gesmoord in de

landelijke politiek en werd genekt door
het vuile mediatiek-electorale spel dat daar

wordt gespeeld. Ik bewonder het verlan-

gen van D66 naar meer democratie, maar

als je dat wilt bereiken door nog meer

verkiezingen te organiseren - dat lijkt me

heel ongelukkig.'


