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Nieuwe wegen naar democratie 
Derrwcratie in de betekenis van zelfbeschikking van burgers is een ideaal, een 

politieke waarde. Er zijn verschillende manieren waarop je vorm kunt geven aan 
een ideaal. Derrwcratie kan echter ook worden gezien als een bestuursvorm waarin 
de meerderheid beslist, na afloop van een open politiek debat. Voor een goed func
tionerende derrwcratie in bestuurlijke èn in ideologische zin is het van belang dat de 
gekozen vorm aansluit bij de rrwgelijkheden en beperkingen van de mensen die de 

derrwcratie rrweten realiseren, de burgers. Omgekeerd dienen burgers ook te worden 
toegerust met de vaardigheden en de kennis om deel te nemen aan de 

derrwcratie. Kortom, het verwezenlijken van het ideaal van derrwcratie is een lastig 
proces. We vroegen Wim Vrijhoef, Henk Pijlman en Jan Bart Wilschut naar hun visie 

op de weerbarstige praktijk van het derrwcratisch denken en doen. 

N elllocracy: delllocratie in 
een inforlllatielllaatschappij 

In gesprek met Wim Vrijhoef 

, '0 nderhoud aan de democratie heeft voor mij 
vooral te maken met het herzien van de manier 
waarop we vorm geven aan onze democratische 

idealen. Totnogtoe zijn we uitgegaan van een parlementaire par
tij democratie. Ik denk dat dit systeem moet worden aangepast 
aan de eisen en mogelijkheden van de informatiemaatschr.ppij 
waarin we nu leven. Om onze democratie te revitaliseren zullen 
we terug moeten naar de grondslagen van het democratische 
denken over macht, vertegenwoordiging, legitimiteit en zeggen
schap. 
Macht is het door anderen gegeven vermogen meer te vertegen
woordigen dan alleen de eigen persoonlijke kracht. Dit vermogen 
wordt lang niet altijd goed gebruikt, veelal omdat de vraag naar 
de oorsprong van de macht niet meer wordt gesteld. Macht 
wordt dan als normaal ervaren. Toch is het bezit van macht niet 
iets dat vanzelfsprekend is of dat iemand van nature toekomt. 
Netzomin als het bezit van geld, grond en kennis of andere 'ver
worvenheden'. Macht wordt altijd toebedeeld op grond van het 
(kunnen) organiseren van medestanders op basis van geloof, 
geld (het huren van soldaten), rede, ofkennis. 
Als uitvloeisel van een lange historische ontwikkeling beschik
ken wij in Nederland - en de andere delen van West-Europa en 
de Verenigde Staten - over een politiek systeem waarin de macht 

Wim Vrijhoef is voorzitter van D66 en directeur van de Gelderse 
OnlwikkelingJrooalschappij. 

over publieke middelen is gegeven aan gekozen machtshebbers, 
politici. Een systeem waarbij deze politici bovendien zelf bepalen 
welke aangelegenheden van publieke en welke van private aard 
zijn, waarbij de internationale en met name de economische re
actie bepalend is voor de vrijheid waarmee de politici nationaal 
hun macht kunnen uitoefenen. 
Dit democratische systeem is gevormd in een tijd dat het be
schikken over informatie nog een belangrijke machtsbron vorm
de. Deze machtsbron is echter grotendeels verloren gegaan. Iede
re actiegroep kan door de openbaar ter beschikking staande in
formatie meer tegenmacht van argumenten organiseren dan een 
op allerlei terreinen 'deskundige' politicus. 
Politieke macht wordt in ons systeem vaak gevormd door het 
vermogen de beslissing over het ene onderwerp uit te ruilen 
tegen de beslissing over een ander onderwerp, dat meestal niets 
met het eerste te maken heeft. De politici doen vervolgens alsof 
er een redelijk besluit is genomen en een oplossing hebben ge
vonden voor een maatschappelijk probleem. Zij maken het ruil
mechanisme dat erachter schuilgaat niet zichtbaar en zo wordt 
de openbaarheid van en de controle op de uitgeoefende macht 
langzamerhand tot een farce. Maar telkens als dit spel aan het 
licht komt, verliezen burgers hun vertrouwen in de vertegen
woordigers van de publieke macht, ergo in de politiek. 

De politiek in Nederland is georganiseerd langs de lijn van de 
politieke partij. Relatief een klein deel van de burgers is lid van 
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een politieke partij. Een partij kiest uit haar midden kandidaten 
voor de functie van volksvertegenwoordiger. Burgers geven tij
dens verkiezingen hun stem aan een partij enlof haar kandida
ten, waarmee de volksvertegenwoordigers gelegitimeerd zijn om 
voor een aantal jaren het mede door hen af te grenzen publieke 
domein te besturen. Gezien mijn eerdere omschrijving van de 
huidige situatie is er allang geen sprake meer van een adequaat 
openbaar bestuur. Hiermee is de relatie kiezer-gekozene in een 
onhoudbare spiraal van wederzijds onbegrip terecht gekomen. 
Partijen organiseren mensen, terwijl ze eigenlijk informatie zou
den moeten organiseren zodat goed opgeleide burgers zelf hun 
keuzes kunnen maken uit alternatieve oplossingen voor de 
maatschappelijke problemen die zich aandienen. Dat is dus heel 
iets anders dan het kiezen van personen die hun uiterste best 
doen over te komen als het schaap met de vijf poten. 

Bij elke oplossing van een probleem moet worden bekeken of er 
een evenwicht is bereikt tussen het belang van het individu, het 
belang van de groep en het belang van het milieu en de waarde
ring die daaraan afzonderlijk wordt gegeven. Dit evenwicht is 
bepalend voor de kwaliteit van de besluitvorming. De parlemen
taire democratie is niet meer in staat om dat evenwicht in de be
sluitvorming te waarborgen. Zij mist daarvoor de benodigde in
formatie en het vertrouwen van de betrokkenen om op een groot 
draagvlak bij de beleidsvorming en de -uitvoering te kunnen 
steunen. Voorwaarde voor een groter draagvlak is een besluit
vormingsstructuur waarbij iedereen die betrokken is bij een be
paald onderwerp ook kan méé-beslissen over het te vormen be
leid. Hierbij dient vanzelfsprekend een adequate informatie
voorziening voorop te staan met de mogelijkheid om - als het 
even kan: gedocumenteerde - argumenten uit te wisselen. Bo
vendien moet in het systeem een feed-back-mechanisme over de 
gevolgen van een bepaald besluit worden opgenomen. Beslissin
gen worden dan voortaan gezamenlijk genomen door alle bij de 
besluitvorming betrokkenen. Zoals bij een referendum, maar 
dan met dit verschil dat alleen de direct betrokkenen participe
ren in de besluitvorming. 
Deze besluitvormingssystematiek is gebaseerd op individuele 
vrijheid en verantwoordelijkheid bij het maken van politieke 

keuzes. De systematiek 
is zodanig dat iedereen 
en niemand de beslis
ser is geworden. Van
daar dat ik het 'Nemo
cracy' zou willen noe
men, naar de letterlijke 
betekenis ervan (nemo 
is latijn voor niemand. 
red.). 
Dankzij de verworven
heden van de technolo
gische ontwikkelingen 
is het thans mogelijk 
zo'n systeem langzaam 
maar zeker op te bou
wen. Dit systeem zou 
aanvankelijk comple-
mentair aan ons hui- Wim Vrijhoef 

dige systeem van democratische besluitvorming kunnen worden 
gehanteerd, zodat het de tijd krijgt om te evolueren. Voorwaarde 
voor een succesvolle invoering is echter wel dat besluiten bin
dend moeten zijn waardoor degenen die een besluit nemen ook 
daadwerkelijk verantwoordelijk worden. Er kan ook gekozen 
worden voor een extra groot draagvlak, bijvoorbeeld dat 75% van 
de burgers die meedoen, voor of tenminste niet tegen een besluit 
moet zijn. De taak van het parlement wordt dan geheel anders 
en gaat meer in de richting van het toezien op het proces van de 
informatieoverdracht. 
Nemocracy is een politieke utopie, evenals bijvoorbeeld de we
reldregering van Immanuel Kant. Maar als politieke partijen be
reid zouden zijn iets van de eigen macht af te staan en zich zou
den beseffen dat Nederland het mooiste experimenteergebied 
voor de democratie van de wereld is, zou iets van de nemocracy 
wellicht verwezenlijkt kunnen worden. Deels zijn we wel genood
zaakt ons democratisch systeem te veranderen omdat onze om
geving sterk verandert. En volgens de evolutieleer is elk systeem 
dat niet reageert op veranderingen in de eigen omgeving, ten 
dode opgeschreven." (A.V.) 

Je voelt de betrokkenheid weer toenemen 

In gesprek met Henk Pijlman 

, 'N adenken over de democratie is hard nodig, zeker 
voor D66. Je kan je als politiek partij niet alleen 
richten op staatkundige vernieuwingen. Een po

litieke partij moet doorlopend aandacht hebben voor vernieu
wing en verbetering van de democratie. En het lijkt wel alsof we 
wat dat betreft nu een achterstand hebben opgelopen. Het valt 
mij vaak op dat D66-ers bij democratie bijna altijd spreken 

Henk Pijlmon Ï$ wetho .. der Onden.ijs, CWt" .. r en Monumentenzorg, 
Sport & Recreatie, Minderheden en besm .. rlijke Vernie .. wing voor D66 
in Groningea. 

ken over de immateriële aspecten en niet over de materiële as
pecten ervan. D66 is op zich een echte emancipatiepartij die de 
individuele en de georganiseerde burger meer ruimte wil geven 
ten opzichte van de overheid en die het eigen initiatief wil belo
nen. De punten waarop we ons van oudsher profileren zijn ech
ter vooral immaterieel van aard, zoals het referendum, de staat
kundige vernieuwingen, abortus en euthanasie. Voor een vol
waardig functioneren van de democratie zijn de materiële aspec
ten evenzeer van belang. Ook daarin zou emancipatie voorop 
moeten staan. De ophef over de ontwikkelingen binnen Volks
huisvesting is niet voor niets. De huren zijn enorm gestegen en 
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als dat zo doorgaat dan krijgen we echt een groot sociaal pro
bleem. Er is te weinig aandacht voor zulke ontwikkelingen in on
ze partij. Bij alle projecten die we in Groningen doen in het ka
der van bestuurlijke vernieuwing proberen we ons ook te richten 
op de mensen die al met de rug tegen naar de democratie staan. 
Het is een ernstige ontwikkeling dat in de volkswijken de parti
cipatie bij verkiezingen is gedaald tot 40% en soms zelfs nog la
ger. We hebben allerlei activiteiten ondernomen om de burger 
meer bij de politiek te betrekken: we hebben een informatie
bureau geopend, er is een ombudsvrouw aangesteld, we hebben 
een referendum gehouden over de afsluiting van het Noorder
plantsoen, het wijksgewijs werken is ingevoerd, we hebben de 
bewonerszeggenschap in wijkprojecten geformaliseerd, en we 
hebben grote stedelijke discussies geëntameerd over omvangrij
ke projecten zoals de verkeersdiscussie over de bereikbaarheid 
van de binnenstad. Je moet soms grote weerstanden overwin
nen, maar als een bepaald project slaagt - zoals het Waagstraat
complex in de binnenstad, waarbij de bevolking mede het stede
bouwkundig ontwerp heeft bepaald - dan voel je de betrokken
heid weer toenemen. 
Je moet je voortdurend beseffen dat Ons Soort Mensen - OSM -
altijd makkelijker te bereiken is en dat zij zelf ook de politiek 
makkelijker weten te vinden. Mede daarom vind ik dat je als be
stuurder niet te snel achter een bepaalde groep burgers moet 
gaan staan. Dat is risicovol want de mensen die tegen iets zijn, 
hoor je vaker dan de mensen die voor zijn. Bovendien zijn er vol
doende mogelijkheden voor individuele burgers om zich te ver
zetten tegen activiteiten voor en door de gemeenschap, soms 
zelfs teveel. Ik zou graag zien dat de besluitvormingsprocessen 
worden versneld. De burger moet niet meer bij elk onderdeeltje 
van het beleid in beroep kunnen gaan. Het moet mogelijk zijn de 
processen te vernellen zonder de rechtsbescherming en de zorg
vuldigheid te schaden. Dat is ook belangrijk voor de geloofwaar
digheid van de democratie. 
Onze verkeersdiscussie is een goed voorbeeld van het betrekken 
van burgers bij de besluitvorming. Zowel de stadjers als de men
sen buiten Groningen vinden de stad slecht bereikbaar. Ons ver
keersprobleem is niet anders dan in andere steden, maar de ge
meente heeft wel zelf een deel van de problematiek veroorzaakt 
door in het verleden rigoreuze maatregelen te nemen om de auto 
uit de binnenstad te weren, zonder voldoende alternatieve moge
lijkheden te creëren. De volgorde van het beleid was destijds ver
keerd. We willen als bestuur af van het feit dat iedere maatregel 
steeds weer tegenreacties oproept. Daarom zijn we een brede 
discussie gestart waaraan alle 'natuurlijke tegenstanders' mee
doen, zodat de tegenstellingen voor iedereen duidelijk worden. 
Er zijn verschillende werkgroepen geformeerd en deze zijn druk 
doende ideale scenario's te schetsen vanuit het autoverkeer, of 
de fiets of het openbaar vervoer. Daarna zal een confrontatie 
plaatsvinden tussen deze groepen en hun plannen. We willen zo
veel mogelijk mensen laten meedoen en zodoende toewerken 
naar een scenario met heldere keuzemogelijkheden. De bedoe
ling is dat als er straks voor A wordt gekozen er niet een jaar la
ter weer een discussie wordt gestart over mogelijkheid B. Er kle
ven natuurlijk wel gevaren aan deze werkwijze. Uiteindelijk zal 
toch de politiek de keuze moeten maken, hetgeen betekent dat je 
burgers die actief hebben meegedaan aan het project moet te
leurstellen. We hopen echter dat burgers door hun deelname ge
voeliger zijn geworden voor de gevolgen van beslissingen. Daar-

HeRk Pijlman (foto: A. V.) 

naast hebben wij als bestuur uiteraard ook meer suggesties ge
kregen voor mogelijke oplossingen en kunnen we straks beter 
beargumenteerd een besluit nemen. 
De politiek moet ook duidelijk maken wat de financiële en ruim
telijke randvoorwaarden zijn bij de besluitvorming, anders wor
den er veel te hoge verwachtingen gewekt. 
Er zit ook een partij-politieke kant aan dit inititiatief. Tijdens de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begon de VVD 
opeens de weerstand tegen het verkeesbeleid van de laatste ja
ren te mobiliseren, zonder zelf een alternatief voor het gevoerd 
beleid aan te bieden. Door nu zo'n brede discussie te voeren, 
dwing je iedereen zich uit te spreken. Je kan achteraf ook zeggen 
dat de stad zelf voor een bepaald beleid heeft gekozen. 
De politieke partijen moeten zelf aan de discussie meedoen en 
niet afwachtend toekijken want dan maak je jezelf als partij 
overbodig. Juist in zo'n brede discussie moet je en kun je je eigen 
uitgangspunten duidelijk maken door midden in de discussie te 
gaan staan. Bij echt grote veranderingen in het beleid zou je ei
genlijk altijd zo'n brede discussie moeten voeren, vind ik. Het 
kan natuurlijk niet bij alle onderwerpen. Zo'n discussie is een 
lang en intensief proces, waarin je nogal wat vraagt van burgers 
qua tijd en aandacht. Er is ook altijd een gevaar van enorme ver
tragingen. Maar voor onderwerpen waarvan je weet dat ze om
streden zijn, complex en belangrijk worden gevonden, is een 
brede discussie een goed instrument voor besluitvorming waar
bij je de burger bij het democratische proces betrekt. Dat zo'n 
proces lang duurt hoeft niet als een nadeel te worden gezien. Je 
kan veel tijd winnen aan de achterkant van het proces. De tradi
tionele wijze van besluitvorming is ook langdurig omdat je mees
tal eerst met allerlei deskundigen aan tafel gaat zitten, waarna 
je weer veel tijd kwijt bent om dat interne proces naar buiten toe 
te verkopen. Bovendien is het traditionele proces veel bureaucra
tischer". (A.V.) 
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Wij proberen bruggen te bouwen 
In gesprek met Jan Bart Wilschut 

, 'W ij houden ons bezig met het organiseren en uit
voeren van debatten. Debatten die er toe moe
ten leiden dat de kloof tussen burger en poli

tiek, tussen beslissers en degene waarover besloten wordt, wordt 
verkleind. De uitvoering zou je 'Oprah Winfrey' -achtig kunnen 
noemen. Voorafgaand aan het debat proberen we met zoveel mo
gelijk partijen rondom de tafel te gaan zitten. Dit betekent dat 
we van verschillende kanten de opvattingen over de voorliggen
de problematiek te horen krijgen. Dezelfde mensen nodigen we 
ook uit voor het debat. Tijdens de avond zelf maken we geen on
derscheid tussen de verschillende partijen. De aanwezige politici 
krijgen in gelijke mate de mogelijkheid om aan het woord te 
komen als de verschillende belangenorganisaties en de individu
ele burger. Wij zijn en blijven zelf neutraal in zo'n debat. Wat we 
proberen is zo goed mogelijk antwoord te krijgen op de vragen en 
kritische opvattingen die aan de orde komen. Dit betekent vaak 
dat er moet worden doorgevraagd. Met name politici zijn niet zo 
snel geneigd het achterste van hun tong te laten zien. Hun be
lang met betrekking tot het onderwerp heeft vaak meerdere as
pecten die niet altijd volledig ingegeven zijn door hun betrokken
heid bij een optimale oplossing voor de bij het onderwerp betrok
ken burgers. 
We proberen tijdens een debat zoveel mogelijk dynamiek te ge
nereren om het 'Reehorstsyndroom' te voorkomen. Ik heb dit fe
nomeen naar een groot conferentiecentrum genoemd omdat der
gelijke bijeenkomsten vaak dynamiek ontberen. De intentie is 
het met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald onder
werp maar de aanpak leidt er vaak tot passiviteit bij de aan
wezigen. Je ziet dit meestal gebeuren als debatten beginnen met 
een verzameling inleiders, die op basis van expertise, autoriteit 
of naamsbekendheid de inhoud van een bijeenkomst gaan bepa
len. Mensen gaan zich dan verschuilen achter de anonimiteit 
van 'de toehoorder'. Weg betrokkenheid, weg aandacht. Wij ma
ken geen gebruik van inleiders of 'autoriteiten', hooguit van een 
technisch voorzitter die in de gaten moet houden of eenieder in 
de gelegenheid komt om zijn zegje te doen. 

Tot op heden bestaat het grootste deel van onze opdrachtgevers 
uit gemeenten. In het kader van bestuurlijke vernieuwing probe
ren veel gemeenten het tekort in hun communicatie met de bur
ger op te lossen door de inschakeling van een extern bureau. Zij 
'kopen' bij ons een aantal debatten maar wij bepalen zelf de the
ma's. Door gesprekken met burgers proberen we er achter te ko
men wat de belangrijkste hete hangijzers in een stad of wijk zijn. 
Dat kan er wel eens toe leiden dat we een debat organiseren over 
een onderwerp dat de politiek vanwege haar eigen belangen wat 
minder goed uitkomt. 
Met onze debatten kunnen we dikwijls voorkomen dat partijen 

Jan Bart Wil&chut u direkteur van Stichting de Dialoog, orgallÜatiebureau 
roor het publieke debat, te Arnhem. 

te ver uit elkaar drijven. Onder het mom van "zolang we lullen 
schieten we niet" blijven partijen met elkaar in gesprek, on
danks de soms zeer strijdige standpunten. Je merkt dikwijls dat 
partijen niet eens op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen 
van hun handelen. Tijdens een recent debat over de bouw van 
enkele honderden woningen in een nieuwbouwwijk werd duide
lijk dat de stedenbouwers die waren ingeschakeld voor het ont
werp van de nieuwe wijk zich meer bezig hadden gehouden met 
de aanleg van de benodigde persleidingen, dan met de sociale 
consequenties van het ontwerp. Door met elkaar te debatteren 
kregen de bewonersorganisaties het gevoel dat ze het bouwpro
ces konden beinvloeden omdat op een serieuze wijze naar hun 
verhaal werd geluisterd. 

Wij proberen bruggen te bouwen waar de communicatieve aspec
ten van een politieke organisatie tekortschieten. Dat dit gebeurt, 
is niet verwonderlijk: degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
communicatie van de politiek zitten vaak te dicht op de politiek 
of op de eigen ambtelijke organisatie. Een te sterke ver
wevenheid met de eigen organisatie, de angst om daadwerkelijk 
onafhankelijk te communiceren of persoonlijke motieven als car
riëreplanning en ambitie, kunnen er toe leiden dat de burger te 
weinig betrokken wordt bij het politieke besluitvormingsproces. 
Iedere voorlichter die alleen maar binnen zit en nooit de straat 
op gaat, verhindert een optimale communicatie met de burger. 
Deze verwijdering is trouwens inherent aan de dubbelrol van de 
politiek: enerzijds leiden de bestaande inspraakprocedures er toe 

dat de politiek het eigen beleid moet verdedigen, anderzijds is 
het de opdracht van de politiek om bestuurlijke processen te stu
ren en de beleidslijnen aan te geven. Deze twee aspecten van het 
politieke bedrijf komen vaak met elkaar in conflict en dat is 
slecht voor de herkenbaarheid bij de burger. 

Wat wij als Dialoog proberen is tegenover de politieke werkelijk-

Jan Bart Wilschut (rechts) 
foto (A. Evers-Bon) 
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heid de werkelijkheid van het niet-politiek gebonden individu te 
plaatsen. Onze bestaansgrond is het permanente verschil tussen 
deze werkelijkheden. De politiek werkt vaak met geheime agen
da's. Dit veroorzaakt een ondoorzichtigheid van het politieke be
sluitvormingsproces. Het geheime spel van compromissen heeft 
als gevolg dat de politiek geen herkenning meer geeft aan de 
burger. Politici, als gekozen volksvertegenwoordigers, zouden 
een gevoel van herkenning moeten oproepen. De eigen dynamiek 
van de politiek waardoor het compromis leidend wordt, creëert 
echter vooral meer afstand dan herkenning. 
Het is niet eenvoudig om daar verandering in aan te brengen. Ik 
zie zelf mogelijkheden voor een positieve aanpassing van deze fa
lende democratie in de overschakeling van de inspraakgedachte 
naar de ateliergedachte. Alle inspraakverworvenheden zouden 
mijns inziens op de helling moeten. Dat scheelt een hoop geld en ( 
tijd in de vorm van procedures, papierwerk en regel vorming. De 
gehele inspraak is immers verworden tot een rituele dans: het 
leidt niet tot het oplossen van problemen maar vernietigt slechts 
de creativiteit. Een nieuwe vorm van betrokkenheid van burgers 
moet burgers mobiliseren. De ateliergedachte veronderstelt een 
co-productie tussen burger en politicus op basis van creativiteit. 
Dit houdt in dat men niet langer aan het einde van een voorstel 
nog even snel de burger polst. Politici laten immers slechts mar
ginale veranderingen toe op datgene wat zij zelf voorstellen. Als 
je aan het begin van een nieuwe beleidsontwikkeling burger en 
politicus bij elkaar brengt, zijn de doelen van beiden veel beter 
op een noemer te brengen met alle positieve gevolgen van dien. 
Dit heeft uiteraard consequenties voor de houding van politici. 
De politicus zal moeten leren zich kwetsbaar op te stellen, een/ 
houding die absoluut niet past binnen onze huidige politieke cul
tuur". (PE) 
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