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K
omendemaandvijftig
jaargeledenwerdD66
opgerichtmetalsbe-
langrijkstedoelhetde-
mocratiserenvanhet
Nederlandsepolitieke
stelsel.Daar isweinig
van terechtgekomen.

Ook inhetnieuweverkiezingspro-
grammaspeeltbestuurlijkevernieu-
wingnauwelijks eenrol.Het enthou-
siasmeover referenda isdanigbe-
koeld.Volgenshet SociaalCultureel
Planbureau (SCP) reflecteertdathet
sentimentonderhetD66-electoraat
dat inafnemendematebindendere-
ferendasteunt.

Dat is vreemd,wantdenoodzaak
totdemocratisering isdeafgelopen
vijftig jaaralleenmaar toegenomen.
Hetgevoelonderdebevolkingdat
mengeengreepheeftopbesluitvor-
ming isdoordevoortschrijdendeglo-
baliseringendeoverdrachtvanbe-
voegdhedennaarBrusselgroterdan
in 1966.Daarbij valtopdatNederlan-
ders vandaagnogsteedsenormver-
trouwenhebben indedemocratie,
maarminder indepolitiekepraktijk
of politici.Menwilgewoonmeerdi-
rectedemocratie: onderzowelde
mensendieonvoldoendevertrouwen
hebben indeTweedeKameralsdege-
nendievoldoendevertrouwenheb-
ben, is eenmeerderheidvoormeerdi-
rectedemocratie (respectievelijk 79
procenten54procent, volgensSCP).
Toegegeven,de recente referenda

inNederland–meteenopkomstvan
32procentengesubsidieerdeWC-rol-
len –enhetVerenigdKoninkrijk –
meereenspeelbal vanpolitiekeego’s
daneenvolksraadpleging –kunnen
nauwelijks eensucceswordenge-
noemd.Maarer ismeer, gelukkig. \
Het isdaaromtoe te juichendat

KathleenFerrier enAdriënneSimons
inO&Dvan5septemberaanbevelen
omnaarHongkongtekijken,waar
burgersexperimenterenmetnieuwe
vormenvandemocratie.Helaaswor-
denFerrier enSimonsechterniet con-
creet enblijvenhangen in ‘ontbijtses-
siesmetexperts’ of de ‘concretere rol
vanburgemeesters’.
Dat is eengemistekans,wanterge-

beurt al veelopdit terreinenniet al-
leen in jongedemocratieën inAzië,
AfrikaenLatijnsAmerika.Ook inonze
oudedemocratieënwordtgeëxperi-
menteerdmetalternatievenvoorde
klassieke, representatievedemocra-
tiediehetbekijkenwaardzijn.
n Ierland: In2013en2014kwamin
IerlanddeConstitutionalConvention
bijeen, voor tweederdebestaandeuit
willekeuriggeselecteerdeburgers,
aangevuldmetparlementariërs.Deze
raadboogzichovervoorstellenvoor
vernieuwingvande Iersegrondwet.
Devoorstellenwarengerichtopver-
sterkingvandedemocratie,maarde
Conventionzelf brachtalbesluitvor-
mingdichterbijdeburgers. Eenaan-
tal voorstellen,waaronder legalise-
ringvanhethomohuwelijk, zijnvorig
jaarper referendumvoorgelegd.
nBelgië: Zo’nvijf jaargeleden, toen
Belgischepolitiekepartijen540da-
gennodighaddenomeenregering te
vormen,werd inBrusseldeG1000op-
gericht. Eénvande initiatiefnemers
vandezeburgertopwasDavidVan
Reybrouck.DiezelfdeVanReybrouck
schreef hetpamflet TegenVerkiezin-
gen.Hij blijktdaarinniet zozeer tegen
verkiezingen tezijn,maarwerktde
voordelenvaneenalternatief, name-
lijk loting,overtuigenduit.Door lo-
tingaangewezenburgers, zonder last
vaneenpolitiekecarrière, gaanéén-
maligmetelkaaromtafel zittenom
eenvraagstukaan tepakken.Het is
enigszinsvergelijkbaarmetdeAmeri-

kaanse jury-rechtspraak.
nDuitsland: De fractie vandePira-
tenpartij die inhetparlementvan
Berlijnvijftienzetelsbezet, staatda-
gelijksmetdeachterban incontact
viaeendigitaalplatformwaarmeege-
zamenlijkbeleidwordtontwikkeld.
n Spanje/Italië: InBarcelonaenMa-
dridwordtonder leidingvannieuwe,
vrouwelijkeburgemeestersvandepo-
litiekepartij Podemosgeëxperimen-
teerdmetplatformsals ‘Decidim.Bar-
celona’,dieburgers instaat stellen
meetebeslissenoverstrategische
stadsplanning. Soortgelijke innova-
tieswordenontwikkeldentoegepast
doorhet ItaliaanseCinqueStelle,de
Vijfsterrenbeweging,die recentelijk
ook jonge, vrouwelijkeburgemees-
ters leverdevoorRomeenTurijn.

n IJsland: Komendemaandzijner
verkiezingen in IJsland.DePiraten-
partij vanBirgitta Jónsdóttir leidtmo-
menteel indepeilingen. Inzet ison-
dermeerdeuitkomstvaneendemo-
cratischexperimentvanvier jaarge-

leden toende IcelandicConstitutio-
nalCouncil, geheelbestaandeuitbur-
gers, eennieuwegrondwetontwierp.
DaarbijmaaktedeCouncil gebruik
vanFacebookenandere socialeme-
diaominputvanandereburgers te
verzamelen.

Overhet IJslandseexperiment is
een filmgemaakt,Blueberry Soup, die
tweedagenvoorafgaandaanPrinsjes-
dag inDenHaagwordtvertoond.Na-
tuurlijk ishet voorhuidigepolitici
lastigomwatvanhun invloed tede-
lenmetburgers.Maaralswedekloof
willenverkleinenenhetgeloof vande
burgers indemocratiewillenbehou-
den, is vernieuwingnoodzakelijk. En
gelukkigookmogelijk.Hopelijkko-
menD66enanderepolitici kijken
naarBlueberry Soup.

Directe democratie

Overal in Europa bruist het
van de initiatieven om bur-
gers beter bij de politiek en
het bestuur te betrekken.

Serv Wiemers is
internationaal
jurist, schrijver
en voormalig
diplomaat.

MetFacebook
ontwierpenbur-
gers inIJsland
eennieuwe
grondwet

S
taatssecretaris Sander
Dekkervindtdatdepu-
bliekeomroep zich
meermoetonderschei-

denvandecommerciële zen-
ders. Er moetgeenplaatsmeer
zijnvoor ‘platamusement’. Als
voorbeeldnoemthijpopulaire
programma’salsRanking the
StarsenBananasplit.Hetabso-
lutedieptepuntwerdechteraf-
gelopenwoensdagbereiktmet
hetnieuwedatingprogramma
All InclusivevandeAvrotros.
Platter ishetnogniet eerderge-
weestopdepubliekezenders.

InAll Inclusiveverblijvenvrij-
gezelleoudersenhunkinderen
opeenresort en lerenelkaar
kennentijdensgroepsactivitei-
tenendates.Dekinderengeven
hierbij adviesaanhunouder.
Avrotros: ‘Tweeweken langge-
niet jemetelkaaréngelijkge-
stemden ineenall inclusive re-
sortopeenzonnigebestem-
mingvaneenheerlijkevakan-
tie. Jegenietvanquality time
met jekinderenmaarwieweet
vind jeookeennieuwe liefde.’

VolgensdePvdAmoetamuse-
mentopdepubliekezenders
kunnenalsdatkijkersnaaran-
dereprogramma’s lokt.Het
amusementheeftdaneenon-
dersteunende functie. Ikwacht
nogopvoorstellenvandePvdA
ominmaart snoepgoedtegaan
uitdelenomzokiezersnaarde
stembus te lokken.Ofeenca-
deaubonvoorwiezijnbelas-
tingaangifteoptijddoet?
Ookhoor jeweldat zulkepro-

gramma’sbeterekijkcijfers
hebbenendusmeerreclame-in-
komstenopleveren.BoerZoekt
Vrouw, een ietsminderplatda-
tingprogrammavandepu-
bliekeomroep, ismisschienwel
winstgevend.Maar isdatde
taakvandepubliekeomroep?
Destaatheeft tochgeenwinst-
oogmerk?
Deomroepenzoudenuit ei-

genbewegingrelevantepro-
gramma’skunnengaanma-
ken.MaarmetAll Inclusive lijkt
deAvrotroshaareigendood-
vonnis tehebbengetekend.

Stefan Wirken, Amsterdam
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