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9]   neo-utopisme: ‘de politiek, dat ben jij’ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
de moderniteit ving aan met een optimistisch vooruitgangsgeloof, waarin de utopie een verbeeldende rol vervulde 

de idealen van de Verlichting waren: emancipatie, vrijheid, gelijkheid, vooruitgang, redelijkheid en maakbaarheid 

het geloof in de maakbare samenleving transformeerde utopisch denken in politieke ideologieen 

in de 20e eeuw leiden de consequenties daarvan in de massa-maatschappij tot dystopische dieptepunten 

sinds de stagnerende verzorgingsstaat en de val van het communisme lijkt het utopisch denken op sterven na dood 

de periode van strijdende ideologieën is beslist in het voordeel van de liberale democratie; de gerealiseerde utopie 

het einde van de geschiedenis wordt ingeluid en de politiek depolitiseert tot een technocratisch polder-model 

in het neo-liberale tijdperk richt 'de laatse mens' zich op het ‘hier & nu’ van de economische realiteit 

de markt krijgt een prominente rol in het politieke denken, en het nieuwe ethos wordt: "werk, werk, werk" 1 

dit denken is door Hans Achterhuis gekarakteriseerd als de utopie van de vrije markt (Achterhuis, 2010) 

 

het einde van de Grote Ideologieën betekende in zekere zin ook het einde van de politiek 

beleid werd steeds minder gebaseerd op ideologische verschillen, en steeds meer op cijfers en statistieken 

rechtse en linkse partijen schoven op naar het midden, gedicteerd door de cijfers van het CBS, CPB, WRR etc 

in de nieuwe eeuw rijst de vraag of vooruitgang kan bestaan zonder inspiratie, visie en (utopische) vergezichten 

de opkomst van het populisme in Europa en religieus extremisme tonen de behoefte aan visie en verbeelding 

en dat geldt ook voor tal van burger-initiatieven die afgelopen jaren als paddestoelen uit de grond zijn geschoten 

gevestigde partijen zien het echter als hun opdracht om te zorgen voor economische groei, werk en koopkracht 

 

 

Hannah Arendt (1906-1975): The Human Condition (1958) 

 

het politieke leven van vrije burgers in de Griekse polis (stad-staat) bestond uit het verwezenlijken van vrijheid 

toen deze vorm van democratie teloor ging verwerd de term politiek bij de Romeinen tot sociaal 

zo werd Aristoteles' definitie van ‘de mens’ als zoön politikon later door Seneca vertaald als sociaal dier 

vanaf Plato wordt de filosofie minder praktisch (politiek), en meer een theoretische (beschouwende) bezigheid 

daarmee werd volgens Arendt de vita activa ondergeschikt gemaakt aan de vita contemplativa 

de vita activa omvat 3 menselijke activiteiten: arbeid, werk en handelen 

deze corresponderen met 3 maatschappelijke sferen / domeinen: het private, het sociale en het publieke 

in de Griekse polis waren er 2 sferen: het publieke en het private domein 

 het private = bezit & gezinsleven; de noodzakelijke bestaansvoorwaarden voor productie & reproductie 

    speelt zich af in de schemerige binnenwereld van het huishouden, met vrouwen, kinderen en slaven 

    i.p.v. vrijheid en zelf-ontplooiing wordt het private gekenmerkt door noodzakelijkheid, en is daarom ‘niet glorieus’ 

 de publieke sfeer begint waar het dagelijkse, noodzakelijke, private eindigt 

    zelf-ontplooing betekende voor de burgers van stadstaten om zich te onttrekken aan het noodzakelijke / private 

    burgers debatteerden over publieke zaken, zoals educatie, oorlog en recht 

    in de publieke sfeer komt aanzien niet van geweld, maar van overreding d.m.v. overtuigingskracht en retorica 

    het publieke = politiek, daar "waar ware vrijheid kan worden bereikt door grootse woorden en daden" (Aristoteles) 

    zoals de generaal in de strijd 'onsterfelijk' kan worden, zo kan de politicus dat in het publieke domein (de agora) 



 

 

 

79 

bij de Romeinen kwam er een 3e sfeer bij: het sociale, ook gebaseerd op behoeften; een huishouden in het groot 

wat we tegenwoordig economie noemen: oikos (οἶκος) =  huis, en nomos (νόμος) = wet, regel 

beide hebben te maken met behoeften: productie, consumptie en distributie van schaarse goederen / diensten 

zowel het sociale als private waren gebaseerd op privé-belangen, en werden gekenmerkt door noodzakelijkheid 

 

 arbeid is repetitief, als maar voortdurend, en heeft geen zin buiten (re)productie van voedsel, kleding en onderdak 

    het behoort tot het biologische aspect van het leven: basale behoeften om te overleven en ter voortplanting 

    slaaf zijn betekende: zich uitsluitend met arbeid (noodzakelijkheid) bezig houden; voor zichzelf + voor de meester 

    de producten van arbeid worden geconsumeerd, en laten niet blijvends na (geen cultuur) 

 

 werk (verwerkelijking, zoals een ambacht) resulteert in een artefact: gereedschap, geschriften, gebouwen, etc. 

    in de Griekse polis (stad-staat) was werk geassocieerd met het publieke domein en vrij burgerschap 

    met de opkomst van de bourgeoisie (vanaf de 12e eeuw) verwaterde de scheiding tussen publiek en privaat 

    daarmee was arbeid niet meer uitsluitend een fenomeen binnen de privé-sfeer, maar een sociaal fenomeen 

 

sinds de Verlichting en de 19e eeuw wordt gelijkheid steeds meer gezien als gelijkheid in behoeftigheid: 

mensen zijn gelijk in zoverre ze gelijksoortige behoeften hebben, en arbeid is het middel om daarin te voorzien 

m.a.w: sinds Marx’ materialistische economie is de focus gericht op de basis van Maslow’s piramide 

volgens Arendt wordt in de hedendaagse (20e-eeuwse) democratie het gelijkheids-beginsel ook zo opgevat 

door te focussen op gelijkheid qua behoeften, raakt gelijkwaardigheid van burgers op de achtergrond 

gelijkwaardigheid gaat uit van, en doet recht aan de verschillen tussen mensen (individuen / personen) 

gelijkwaardigheid staat toe dat mensen zich bevrijden van het noodzakelijke, en zichzelf verwerkelijken 

focussen op behoeften, noodzakelijkheid en arbeid is geen gelijkheid, maar een devaluatie van het mens-zijn 

de mens wordt gereduceerd tot producent / consument (met CAO-conform loon en koopkracht) 

deze preoccupatie met het materiele / economische ontmoedigt mensen om deel te nemen aan het publieke leven 

 

 handelen ("grote daden en grote woorden") heeft betrekking op het politieke en publieke 

    alleen hierin kon de mens in de Griekse polis onsterfelijkheid bereiken (d.w.z. iets blijvends bewerkstelligen) 

    handelen veronderstelt rede, in de dubbele betekenis: rede = verstand, maar ook spraak (redevoering) 

    middels de rede (mening, argumentatie, retorica, overtuigingskracht) bevestigt de mens zich als persoon 

    dit is niet nodig in het sociale (economische) leven; daarin zijn producenten en consumenten inwisselbaar 

    maar in het publieke debat wordt de wereld, door inbreng van vrije burgers, een gedeelde werkelijkheid 

    sinds Marx heeft men hiervoor volgens Arendt geen oog gehad: de focus lag op gelijke rechten op arbeid 

    mensen worden gelijkgesteld op basis van hun behoeftigheid, en reduceert het leven daarmee tot privé-belang 

    voor Arendt betekent gelijkheid het erkennen van ongelijke individuen, op zoek naar gemeenschappelijkheid 

    handelen is daarom altijd persoonlijk, moreel, publiek, inter-actief, onvoorspelbaar, en onomkeerbaar 

 

de grootste vijand van de democratie is technocratie: het reduceren van politiek tot berekende afweging 

een andere vijand is het ideologische groepsdenken: socialisme, feminisme, liberalisme, communitarisme, etc. 

democratie veronderstelt een politieke gemeenschap van kritische, autonome burgers met een eigen mening, 

en een publiek domein waarin deze burgers tot een gedeelde werkelijkheid proberen te komen 

het ideaal is een directe democratie, waarin niet representatie (parlement), maar participatie centraal staat 

erkenning van verscheidenheid en pluralisme (het proces) zijn daarbij belangrijker dan de uitkomst (resultaat) 

politiek handelen is de kunst van het oordelen, rekening houdend met de menselijke diversiteit 
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wetenschap, ideologie en democratie 

 

de wetenschap heeft op vele manieren bijgedragen aan de vorm van de hedendaagse maatschappij 

maar in hoeverre wordt de inhoud van het beleid ook door wetenschap bepaald? 

het CBS, het CPB, de SER en de WRR 2 zijn een paar van vele organisaties die advies uitbrengen aan de regering 

dat betekent dat wetenschap en belangrijke invloed heeft op onze democratie (volgens critici: technocratie) 

is onze huidige maatschappij een gerealiseerde utopie waar vroegere generaties alleen maar van konden dromen? 

of duidt het geloof hierin eerder op de armoedige staat van onze verbeelding? 

"Idealisme is noodzaak in de politiek, utopisme een doodzonde [...]  Wie uitsluitend uit het bestaande zijn 

normen afleidt, mist het vermogen de werkelijkheid te beinvloeden, [...] wie de werkelijkheid uitsluitend ziet 

als ongemakkelijk gegeven, dat niet zou mogen bestaan, maakt mens en maatschappij ondergeschikt aan de 

tucht van een droom. [...] Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet 

alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring"  (Kok, Den Uyl-lezing, 1995) 

 

 

Willem Schinkel: Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven 

 

onze tijd wordt gekenmerkt door het idee dat er geen alternatief is (voor het neo-liberale model) 

utopieen, ideologieen en ‘grote verhalen’ hebben afgedaan: het einde van de geschiedenis is een feit 

“mijn generatie krijgt geen ‘grote verhalen’ meer te horen, alleen verhaaltjes, voor het slapen gaan” 

wij leven volgens Schinkel in een post-democratie: we denken de ultieme 'fix' gevonden te hebben 

creativiteit is gereduceerd tot out-of-the-box-denken, maar within-the-box van het heersende paradigma 

zo wordt er wel gewerkt aan nieuw beleid, nieuwe maatregelen, maar altijd binnen bestaande kaders 

maar utopisch denken is iets anders dan nieuwe beleidsmaatregelen (eco-tax of basis-inkomen) 

het gaat om verbeelding en visie, waarin niet het concrete en het bestaande, maar waarden centraal staan 

 

we moeten ons realiseren dat de werkelijkheid altijd een verbeelde werkelijkheid is, niet van nature gegeven 

bijv: het bruto nationaal product lijkt een neutraal objectief gegeven, maar is product van economische verbeelding 

William Petty (1623-1687) bedacht het BNP als instrument om op effectievere wijze (meer) belasting te heffen 

door een andere definitie 'blijkt' dat ons BNP 7% ineens groter is 'dan we dachten'; dat illustreert de relativiteit ervan 

 

ook 'de samenleving' en 'de mens' zijn geen neutraal objectief gegeven realiteiten, maar verbeeldingen 

daarmee zijn ze geen uitgangspunt, maar een product / effect van het sociale 

er zit altijd een ideologische component in ("de heersende ideologie is de ideologie van de heersende klasse") 

'samenleving' is de zelf-verbeelding van het sociale, en macht speelt daarin een rol 

geintegreerd/niet-geintegreerd, winner/loser, hoge/lage cultuur, normaal/abnormaal verraad die ideologie 

deze status-quo-bevestigende werking van het sociale kan en moet geproblematiseerd worden 

sociologie / sociale filosofie heeft alleen nut als het bijdraagt aan het verbeelden van alternatieven 

 

het sociale leven is een cybernetisch proces, daarin speelt een dubbele hermeneutiek 

d.w.z. mensen zijn zowel subject als object in de sociale verbeelding 

de samenleving is daarmee zowel een 'self-fulfilling prophecy' als een 'self-defeating prophecy' 

d.w.z. mensen conformeren zich aan de heersende ideologie, maar stellen die ook ter discussie 

men past zich aan aan zijn omgeving, maar past zijn omgeving ook aan aan zijn idealen 
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mensen ervaren de wereld daarom als imperfect, gebroken: "toen wij in de wereld aankwamen bleek zij kapot" 

de mens leeft in een schizotopie: een wereld waarin we 'geworpen' zijn, maar tegelijk niet ons 'thuis' is 

dat 'thuis' hebben mensen gezocht in religie, in de natuur, in de utopie, etc 

de existentiele ervaring van de 'val uit het paradijs' is inherent aan het menselijk bestaan 

de mens leeft niet in een objectief gegeven werkelijkheid: de wereld verschijnt als een reeks mogelijkheden 

we leven niet als neutrale toeschouwers, maar als participanten aan het leven, gericht op de toekomst 

en die toekomst moet verbeeld worden; zonder verbeelding is vrijheid een leeg begrip 3 

 

voor het liberalisme is vrijheid het hoogste goed, maar die vrijheid is impliciet ideologisch ingekaderd: 

‘de samenleving bestaat uit rationele individuen die op basis van een sociaal contract samenleven’ 

'vooruitgang' is innovatie binnen dat bestaande kader; d.w.z. dat de toekomst niet anders is, maar alleen beter 

die toekomst is niet ideologisch ingevuld (zo stellen liberalen), maar de ‘bandbreedte’ staat wel vast 

d.w.z: het staat een ieder vrij om voor zichzelf invulling te geven aan 'het goede leven' 

conflict kan alleen worden opgelost als iedereen weet ‘waar zijn vrijheid ophoudt en die van een ander begint’ 

wat ons bindt is dat we allemaal bouwen aan onze toekomst, dus de samenleving is gebaat bij orde en stabiliteit 

de staat bewaakt daarbij de randvoorwaarden waarbinnen dat kan gebeuren: de rechtsorde en de openbare orde 

de 'onzichtbare hand' van de markt doet de rest, en laat burgers vrij om zelf invulling te geven aan 'het goede leven' 

maar een utopische 'verbeelding van de samenleving' stelt de kaders ter discussie, en is daarmee verdacht 

Schinkel over de kwalificatie van de aanslag in Parijs als 'een aanval op onze waarden': 

"Om welke waarden gaat het volgens onze regeringsleiders dan? Om met Mark Rutte te spreken: het ging om ‘onze 

manier van leven' en die bestaat uit het op een terras zitten, naar een restaurant gaan, een concert bezoeken en naar een 

voetbalwedstrijd gaan. [...] illustreert de ontstellende leegte die ‘onze waarden’ markeert. Het punt is dat onze 

regeringsleiders niet in staat zijn om de zogenaamde fundamentele waarden die ‘ons’ kenmerken op een andere manier te 

verwoorden dan onze vrijheid tot horecabezoek en niet in staat zijn de daar achterliggende waarden uit te drukken. Rutte 

was al niet verder gekomen dan de definitie van vrijheid als de vrijheid om in je eigen huis op je eigen bank te zitten – hij 

probeerde die vrijheid fundamenteler te verwoorden, maar er stond een olifant in de weg. Inmiddels is er tenminste een 

uitgaanselement aan toegevoegd, maar is het werkelijk niet mogelijk te beschrijven wat fundamenteel is voorbij de 

trivialiteit van de consumptie? Niet alleen wordt gedaan alsof mensen in het Midden-Oosten niet naar restaurants, 

concerten en voetbalwedstrijden gaan – het gaat daarbij immers om ‘onze manier van leven’ – die ‘manier van leven’ wordt 

ook nog eens als volstrekt leeg gepresenteerd. Dat is natuurlijk de kern van de huidige neoliberale vrijheid: leegte. Geen 

enkele substantiële kijk op het leven mag aangehangen worden; de vrijheid is een vrijheid in vorm, niet in inhoud. De 

neoliberale burger wordt door die leegte gekenmerkt en alleen consumptie – die altijd vliedend is en direct vervangen moet 

worden door iets nieuws – mag hem of haar tijdelijk vullen. Hetzelfde zagen we bij de aanslag op Charlie Hebdo. De 

‘vrijheid van meningsuiting’ werd naar vorm gewaardeerd, maar moest een lege huls blijven. Meningen mochten nooit tot 

overtuigingen stollen, dat zou te veel substantie, te veel inhoud zijn voor de lege vorm die het vrijheidsconcept kenmerkt. 

Gevaarlijke mensen hebben overtuigingen; de rest heeft meningen."  (de Correspondent - vrijdag, 20 nov. 2015) 

 

de gegeven samenleving, met al haar waarden, instituties en indelingen is een product van de verbeelding 

we kunnen de samenleving dus ook anders verbeelden, met andere waarden, instituties en indelingen 

niet perse een utopische ideologie, maar als een andere manier van kijken naar de sociale werkelijkheid 

door dingen in een ander licht te stellen verschijnen er nieuwe mogelijkheden, alternatieven 

de moderniteit heeft de mens bevrijd van fatalisme, en de wereld als maakbaar presenteerde (Max Weber) 

maar rarionalisering betekent ook 'onttovering van de wereld', waardoor het fatalisme weer is binnengehaald 

het geloof in het einde van de geschiedenis, in de gerealiseerde utopie, in T.I.N.A., lijkt dit te bevestigen 
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utopisch denken is noodzakelijk omdat een samenleving zonder visie of idealen geen toekomst kan verbeelden 

nieuwe generaties stellen vragen, stellen zaken ter discussie, willen vorm geven aan de toekomst 

als er geen alternatief is (T.I.N.A.) voelen mensen zich machteloos, overbodig, wat leidt tot cynisme of rebellie 

voorbeeld hiervan zijn de anders-globalisten, wiens leus is: 'otro mundo es possible' (geleend van de zapatistas) 

 

utopisch denken, verbeelding en idealisme zijn de motor achter verandering, en is dus een gevaar voor de elite 

die ontmoedigt mensen om ‘rare’ dingen te gaan doen, omdat ze immers veel te verliezen te hebben 

"tegenwoordig is het volk conservatief, terwijl ze overspoeld worden met steeds nieuwe producten" (Peter Sloterdijk) 

daarom zijn een groeiende economie en groeiende koopkracht zo'n alles overheersend thema 

het belastingplan 2016 focust volgens critici op koopkracht, en is weinig ambitieus als het gaat over hervormingen 

"economische groei blijft achter bij die in omringende landen; in Nederland is die 0,1%, in Duitsland en Belgie 0,2%" 

(NOS journaal - 13 nov 2015) 

 

we rekenen vrijheid tot onze meest centrale waarden, maar hangen ons op een paar procent-punten koopkracht 

"Verlichting betekent bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid. [...] 

 Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!"  (Immanuel Kant, 1784) 

neo-utopisten roepen op tot een hernieuwde 'moed om ons te bedienen van ons eigen verstand' 

volgens auteurs als Schinkel en Van Reybrouck is het tijd voor een re-politisering van politiek en maatschappij 

participatie-samenleving benadrukt mee-doen, maar moet ook betekenen: mee-praten en mee-beslissen 

m.a.w: "de maatschappij dat ben jij" impliceert ook: "de politiek dat ben jij" 

 

 

David van Reybrouck: Pleidooi voor populisme (2008) & Tegen verkiezingen (2013) 

 

onze democratie (in haar huidige vorm) voldoet niet meer aan de eisen van de 21e eeuw 4 

ze lijdt aan het democratisch vermoeidheidssyndroom; en lage verkiezingsopkomst is slechts één symptoom 

politici staan onder permanente druk van één lange opiniepeiling, voortdurend ligt de afrekening op de loer 

er heerst zo een permanente verkiezingskoorts, en de media (massa- en sociale media) versterken dat effect 

zowel kiezers als politici reageren steeds meer op 'de waan van de dag', wat ten koste gaat van lange-termijn visie 

"Politici moeten in hun doen en laten de waarden die ertoe doen levend houden. Dus houd je een beetje in en 

doe niet mee aan het overdrijven, aan het verschrikkelijke jezelf exposeren, aan die overspannen onderlinge 

concurrentie. Politici, opgejaagd door spindoctors en adviseurs, nemen zelden nog de rust om na te denken 

over hun eigen positie en stellingname. Daarom vind ik het ook zo moeizaam als Diederik Samsom spreekt 

over zijn idealen, zonder ze te noemen. Wat zijn dan die idealen?" (Kees Schuyt, de Groene, sept. 2014) 

 

de opkomst bij verkiezingen loopt terug, kabinetsformaties duren steeds langer, en kabinetten sneuvelen vaker 

burgers vertrouwen politici niet meer, en omgekeerd: sinds de opkomst van het populisme is de elite wantrouwend: 

"Misschien moet de regering het volk ontbinden, en een ander volk kiezen?" (Peter Mertens, PvdA Belgie) 

wederzijds wantrouwen ondermijnt idealisme, visie, geloofwaardigheid en engagement; "verkiezing wordt verzieking" 

"Het verlenen van het recht om eens in de vier jaar een stem uit te brengen, voldoet niet langer aan de noden 

van de moderne samenleving. Mensen kunnen van dag tot dag, zelfs van minuut tot minuut, volgen wat er in 

de actualiteit gebeurt, [...] maar ze mogen pas na vier jaar weer politici kiezen die vervolgens verlamd zijn 

door de kieskoorts en niets durven te doen. Noem dat maar democratie." (van Reybrouck) 
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maar democratie is niet synoniem aan eens in de 4 jaar je stem uitbrengen op een partij 

"In het populistisch stemgedrag van burgers gebeurt iets zeer belangrijks: het wijst op het 

 verlangen naar betrokkenheid van de laagopgeleide klasse bij de samenleving." (van Reybrouck) 

het potentieel van die betrokkenheid wordt echter niet benut door opiniepeilingen 

"Opiniepeilingen meten wat het publiek denkt als het niet denkt; een deliberatieve peiling 

 meet wat het publiek zou denken als het de kans kreeg om na te denken" (James Fishkin) 

 

politici hebben te maken met complexe materie, tegenstrijdige doelen en belangen, en een publiek / achterban 

het electoraat heeft geen zicht op de complexiteit, heeft geen boodschap aan andere belangen, en heeft geen publiek 

als men niet betrokken wordt in het democratisch proces voelt men zich minder verantwoordelijk voor keuzes 

maar er zijn minder indirecte, meer directere vormen van democratie dan onze representatieve democratie 

in een delibaratieve democratie kent een grote rol toe aan participatie bij het democratisch proces, door overleg 

loting van kandidaten uit de bevolking is daarbij een belangrijk ingredient 

 

in Athene (bakermat van de democratie) werd in de 5e en 4e eeuw voor Chr. al loting op grote schaal gehanteerd 

en in de Renaissance waren stadsstaten in Italië en in Spanje gebaseerd op loting, meer dan op verkiezing 

Aristoteles: een kenmerk van democratie is vrijheid, en vrijheid betekent afwisselend regeren en geregeerd worden 

een meritocratie leidt in praktijk tot een aristocratie, want economisch, sociaal en cultureel kapitaal accumuleert 

zodoende blijft de macht geconcentreerd in bepaalde bevolkingslagen, en verwordt democratie tot multiple choice 

"Loting is de beste manier om te vermijden dat alleen wie geld, diploma's of connecties heeft, mag spreken" 

 

loting hoeft verkiezing niet te vervangen: het beste is een op de maatschappelijke context aangepaste balans 

 daar waar meer expertise (technocratie) nodig is, is verkiezing (niet loting) belangrijker 

 daar waar het om de leefwereld gaat (denk aan 'leefbaarheid') is inspraak belangrijker, en dus loting 

"Loting maakt de democratie representatiever. Die ingelote leken hoeven er trouwens niet alleen voor te 

staan, ze moeten overleggen met experts en gekozen politici. Alle ervaringen in het buitenland tonen aan: 

ze nemen hun taak bijzonder ernstig. Het onderscheid tussen bestuurders en bestuurden vervalt: burgers 

kunnen beide rollen vervullen. Dat is het allerbelangrijkste om het vertrouwen in de politiek te herstellen." 

 

nu zien we de representatieve democratie d.m.v. verkiezingen als de enige legitieme vorm van democratie 

maar deze vorm is tot stand gekomen door conservatieve reflexen na de revoluties in Frankrijk en Amerika 

de burgerlijke elites hebben de erfelijke aristocratie (vorst en adel) vervangen door representsatieve democratie 

maar alleen de hogere burgerij mocht stemmen, dus is de ene aristocratie voor de andere in de plaats gekomen 

Founding Father James Madison (vader van de Amerikaanse Grondwet): "wij willen geen democratie" 

(vreemd genoeg is er wal sprake van loting in de rechtspraak, als het om de veroordeling van verdachten gaat) 

 

het elitaire karakter van de representatieve democratie lijkt opgeheven door het algemeen stemrecht (1917-1919) 

maar in politiek Den Haag is meer dan 80% universitair geschoold, tegen minder dan 20% onder de bevolking 

maar iedereen heeft inmiddels wel een redelijke opleiding en toegang tot informatie via talloze media 

de burger neemt geen genoegen meer met 'vadertje staat' die bepaalt wat wel of niet goed voor de burger is 

 

2 okt. 2015 publiceerde het SCP het rapport: Meer democratie, minder politiek? (Josje den Ridder & Paul Dekker) 

conclusie: Nederlanders zijn positief over de democratie, maar niet over de politiek 
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93% noemt de democratie de beste vorm van regeren die er is, maar de uitvoering laat te wensen over 

politici luisteren niet naar het volk en gewone burgers hebben weinig te zeggen 

meer dan de helft van de Nederlanders wil meer inspraak, bijv. via referenda 

directe democratie is nu vooral populair bij de mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek 

Nederlanders willen dus meer inspraak-mogelijkheden, maar niet per se meer inspreken; 

het gaat meer om het idee dat ze aan de rem kunnen trekken als het nodig is 

naar andere manieren om de politiek responsiever te maken (bijv. door loting) moet verder onderzoek worden gedaan 

“het wordt tijd om de kiezers te vragen wat voor alternatief ze zélf eigenlijk in gedachten hebben” 

 

maar dat onderzoek is al reeds 25 jaar in ontwikkeling en heeft geleid tot talloze publicaties en experimenten 

IJsland: 25 burgers hebben in 4 maanden de grondwet herschreven, die met 70% van de stemmen is goedgekeurd 

Ierland: 66 ingelote burgers en 33 partij-politici hebben een aantal artikelen uit de Grondwet herschreven 

 

 

politieke participatie en burger-initiatief 

 

steeds meer wordt de 'gesloten' multiple choice democratie aangevuld met een 'open' deliberatieve democratie 

de G1000 bijv. is een burger-top (zoals de G8 een economische top is) ontstaan vanuit een burger-initiatief 5 

 

andere vormen van politieke manifestatie zijn het anders-globalisme 6 (sinds jaren ’90) en Occupy (2011) 7 

deze protest-bewegingen uiten kritiek op het geglobaliseerde kapitalisme en de problemen die dat veroorzaakt: 

 ongereguleerde trans-nationale markten die zich onttrekken aan de macht van natie-staten 

 neo-liberale politieke ideologie die haar ogen sluit voor voor problemen 

 milieu-problematiek (ecologische voetafdruk) 

 sociale ongelijkheid, vooral op mondiale schaal 

 mondiale hegemonie van westerse cultuur 

 

i.p.v. vertrouwen in de invisible hand koesteren deze bewegingen een diep wantrouwen jegens markt-partijen 

vooral de vele free trade agreements tussen landen (zoals TTIP 8) zijn een speerpunt van kritiek 

deze FTA’s zijn verdragen die handelsbarrières moeten opheffen, waaronder allerlei beperkende wetgeving 

deze zouden voorbijgaan aan effecten op niet-handelsbelangen (milieu-beleid, arbeidersrechten, vakbonden) 

er zou meer rekening gehouden moeten worden met de negatieve externaliteiten van vrij-handel 

volgens critici van het liberalisme is externaliseren namelijk onderdeel van het verdien-model van ondernemingen 

private partijen profiteren van de winst, een externe partij (de samenleving) moet voor de kosten opdraaien 

het faciliteren van vrij-handel zonder oog voor externaliteiten creëert zgn. ‘perverse prikkels’ 

pigouviaanse belastingen (pigouvian tax - Arthur Cecil Pigou) is een vaak voorgestelde oplossing hiervoor 

een specifieke vorm hiervan is de eco-tax, wat we in Nederland kennen onder het motto: “de vervuiler betaalt” 

een voorstel is de CO2-tax, die de slurp-tax, roet-tax, vlieg-tax, verpakkings-tax etc. moet vervangen 9 

allerlei particulier initiatief kan positief gestimuleerd worden door het wegnemen van ‘perverse prikkels’ 

maar zolang iedereen denkt te profiteren van het systeem zullen alle partijen het in stand houden 

verantwoordelijkheid wordt geëxternaliseerd: politiek, burgers en bedrijfsleven spelen elkaar de zwarte piet toe 

Ulrich Beck noemt dit georganiseerde onverantwoordelijkheid (Risk society: towards. a new modernity, 1992) 
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de risico-maatschappij: Ulrich Beck 

 

Beck stelt dat de moderne industriële samenleving, juist door haar succes, in de gevaren-zone is geraakt 

de onbedoelde effecten van de moderniteit (bijv. milieu-problemen) vormen een gevaar voor de moderniteit 

de spiegel (reflectie) die de wetenschap ons voorhoudt moet ook leiden tot handelen (reflex-ie) 

een reflexieve herziening van de basis-instituties van de moderne maatschappij: wetenschap & politiek 

de klassieke taakverdeling is: politiek gaat over doelen, wetenschap / technologie / bureaucratie over de middelen 

maar deze taakverdeling is onhoudbaar: wetenschap en politiek zijn onontwarbaar vervlochten 

als wetenschap & technologie de oorzaak zijn van veel problemen, waarom ze dan vertrouwen? 

omdat ze ook een belangrijk deel uitmaken van de oplossing: we kunnen niet zonder 

het broeikas-effect is erdoor veroorzaakt, gesignaleerd, in kaart gebracht, en zal erdoor moeten worden opgelost 

risico's zijn niet objectief: risico-perceptie en risico-definitie zijn sociaal-maatschappelijke processen 

naast experts en politici hebben ook burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een rol 

expertise, contra-experise, meningen, belangen, normen en waarden spelen allemaal mee 

wetenschap en politiek zijn onderhevig aan de-monopolisering en verplaatsing van de discussie, 

wat leidt tot ontgrenzing van wetenschap en politiek, hun uitholling en ondermijning van hun autoriteit 

 

BSE (gekke-koeien-ziekte) is Beck's favorite voorbeeld van georganiseerde onverantwoordelijkheid 

wetenschap, politiek, consumenten / burgers, en bedrijfsleven spelen elkaar de zwarte piet toe 

de instituties van de industriële samenleving voldoen niet meer in de post-industriële risico-maatschappij 

het gaat niet meer alleen om de risico's als zodanig, maar vooral ook om hoe er mee wordt omgegaan: 

georganiseerde onverantwoordelijkheid leidt tot wantrouwen, afbraak van sociale cohesie, cynisme, etc 

de positieve keerzijde hiervan kan zijn: democratisering van wetenschap & technologie 

goed geïnformeerde burgers stellen zich kritisch op en eisen transparantie, openbaarheid en inspraak 

twee gevolgen zijn dan: 

 depolitisering van de traditionele politiek, met haar democratische en constitutionele garanties & procedures 

 politisering van niet-politieke instituties, waar geen sprake is van democratische garanties en procedures 

   dit betekent dat macht een factor is, totdat ook daar democratisering optreedt: zeggenschap & participatie 

   dit zal leiden tot nieuwe vormen van politiek handelen en decentralisering van de democratie 

   dit betekent wel dat burgers minder consument, en meer burger dienen te worden 

 

 
 
 
                                                 
 
 
1  Illustratief is hoe de recalcitrante ex-hippie Mick Jagger in 1987 poogt een ander rolmodel te zijn voor de jeugd in Let’s Work 
      No sittin' down on your butt / The world don't owe you / Just take a deep breath / And work your way up 
      Let's work, be proud / Stand tall, touch the clouds / Man and woman, be free / Let's work, kill poverty / Now work your way up 
      Ain't gonna sweat for you / Ain't gonna sigh for you / Ain't gonna cry for you / If you're lazy 
      Ain't gonna slave for you / Ain't gonna hurt for you / It just won't work for you / If you're lazy 
      Let's work, let's work / Get down in the dirt and let's work / Get up, be free / Let's work, Let's work, Let's work, Let's work 
 
2  Centraal Bureau voor de Statistiek, Centaal Plan Bureau, Sociaal Economische Raad, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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3  Ernst Bloch (1885-1976): Das Prinzip Hoffnung (geschreven: 1938-1947; verschenen: 1954, 1955, 1959) 

Bloch zocht een verband tussen het joods messianisme en moderne anti-autoritaire utopieën 

hij zag in het Duitsland van het interbellum (1918-1939) nihilisme, sociale frustratie en angst voor de toekomst 

als tegenwicht tegen de nazi-ideologie ontwikkelt Bloch zijn concept van de 'begrepen hoop' 

hoop is anticiperen op de toekomst: geen waan uit vervlogen tijden, maar wezenskenmerk van de mens 

"Het komt er op aan het hopen te leren" (Das Prinzip Hoffnung, 1938-1947) 

Bloch analyseert de ervaringsvormen waarmee de mens zijn utopisch verlangen vorm geeft; 

zowel individuele wensen, als het collectieve verlangen naar een betere wereld; hoop staat daarbij centraal 

dromen hebben door de geschiedenis heen een rol gespeeld in legenden, literatuur, film, religie, ideologie, etc 

maar ook op persoonlijk, alledaags niveau speelt hoop op een betere toekomst een rol 

soms gaat het om de afwezigheid / verlossing van pijn en lijden, soms om een ideale toestand of vorm 

volgens Bloch is de mens van nature een idealistisch, op utopie gericht wezen, 

dat in een eeuwigdurende hoop en gelovend in de volmaakte wereld op de toekomst anticipeert 

"De mens is datgene wat nog veel voor zich heeft. Het eigenlijke in de mens in de wereld 

  is uitstaand en wachtend, leeft in de vrees verijdeld te worden, leeft in de hoop te lukken." 

het streven naar een betere wereld komt voort uit een fundamenteel verlangen 

het menselijk bestaan wordt gekenmerkt door een intrinsieke toekomstgerichtheid 

dit principe van de hoop drukt zich uit in onze intenties, ons verlangen en onze dromen, 

en is gericht op zelf-realisatie; verwerkelijking van onze potenties, van het mogelijke 

het menselijk handelen is gefundeerd in de hoop die wij ten opzichte van onze toekomst koesteren 

hoop is datgene waarmee we inhoud, betekenis en zin aan ons leven en handelen geven 

om grenzen te verleggen en nieuwe doelen te stellen moeten we onze wil cultiveren 

zelf-verwezenlijking is dus het verwerkelijken van hoop; het tegengestelde is cynisme en nihilisme 

volgens existentialisten als Heidegger en Merleau-Ponty leeft de mens in de toekomst, 

d.w.z. existeert de mens naar zijn taken toe, is zijn intentionaliteit gericht op een doel 

ook voor Bloch is het anticiperen op de toekomst een wezenskenmerk van de mens 

hoop is niet zozeer een gevoel of irreële droom, alswel een toegangspoort tot de wereld 

de hoop onthult ons de wereld als onze wereld, als mogelijkheid, zoals we de wereld (willen) zien 

hoop is dus niet alleen een utopie, maar ook de motivatie en kennis die bijdraagt aan de realisatie ervan 

de hoop maakt een concrete en tegelijk utopische voorstelling van een werkelijkheid (die komen kán) 

ons handelen en onze intentionaliteit is gericht op een doel, op het verwerkelijken / vervolmaken van iets 

de werkelijkheid zoals wij die zien is dus niet de gegeven werkelijkheid, maar de toekomstige 

onze kennis over de wereld is dus niet objectief / feitelijk, maar praktisch: gericht op de toekomst 

hoop is gebaseerd op de maakbaarheid van onze wereld, en verschaft de kennis hoe dit te doen 

de mogelijkheidszin die wij aan onze ervaringen verbinden, is bepalend voor de toekomst 

dat wat nog niet is, is niet niets, maar daarin liggen reële mogelijkheden besloten 

de hoop die ons handelen motiveert is verbonden aan het verlangen naar een betere toestand 

deze toekomst-gerichtheid is een grondhouding die het verlangen van de mens dagelijks doortrekt 

de intentie achter alles wat we doen is verbonden met wat komen gaat, en dient zich aan als belofte 

het westerse denken wordt volgens Bloch gekenmerkt door een gerichtheid op het nu en het verleden 

de toekomst bestaat niet, omdat deze niet aanwezig is, zoals het verleden dat in zekere zin wel is: 

de werkelijkheid (het hier & nu) wordt gezien als product van het verleden (causaliteit: oorzaak & gevolg) 

het westerse denken wordt gedomineerd door een statische en historische benadering van het leven: 

d.w.z. de werkelijkheid is dat wat feitelijk gegeven is, en dat is een resultaat van de geschiedenis (evolutie) 

de verschillende utopieën uit het verleden waren voornamelijk dromen; Marx gaf er praktische invulling aan: 

"Het oude materialisme staat op het standpunt van de burgerlijke maatschappij; het nieuwe op dat van de 

 menselijke maatschappij of de maatschappelijke mensheid. [...] De filosofen hebben de wereld slechts 

 verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen. " (Stellingen over Feuerbach,1845) 
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het menselijke denken (niet alleen de filosofie) tot Marx was altijd gericht op het verleden, en op resultaten 

het kapitalisme verergert dit, doordat het alles vertaalt in dingen, producten, en blind is voor het geheel 

het reïficerende (verdingelijkende) denken is feiten-verafgoding, en heeft geen verbeeldingskracht of overzicht 

het kapitalisme veronachtzaamt de hoop: alles wordt vanuit economische waardebepaling gedacht 

menselijke verhoudingen, objecten, goederen en kennis worden gezien als vaststaand en onveranderlijk 

ze worden 'verdingelijkt' (= reïficatie), geobjectiveerd, als feitelijk / natuurlijk gegeven beschouwd 

"de mens maakt rationele afwegingen", "kennis is een correcte beschrijving van de werkelijkheid", etc. 

door de dominantie van het economische denken wordt alles in termen van handelswaar (producten) gedacht 

ook de mens wordt binnen dit denken opgevat als een economisch gegeven (product / producent / consument) 

dat de toekomst ooit iets anders zal kunnen brengen wordt in het kapitalisme ontkent 

de hoop wordt in het kapitalisme uitgeleverd aan een individueel verlangen naar welvaart / goederen 

het utopisch denken wordt daarmee buiten spel gezet, en het individualisme gezien als 'natuurlijk' 

Bloch beschouwt (utopische) filosofie dan ook als een kritiek van het westerse denken 

de mens moet de hoop (her)ontdekken, waardoor een andere betrekking met het leven mogelijk wordt 

het principe van de hoop is voor Bloch kenmerkend voor de zijnswijze van de mens 

hij ziet de mens en zijn geschiedenis als revolutionair streven naar een betere wereld 

de moderne mens geeft (door de manier waarop hij leeft) niet voldoende gehoor aan dit verlangen 

als het gaat over (samen)leven en (samen)werken, zijn we te veel bezig met conventies; herhalen 

we leven het leven teveel vanuit een preoccupatie met het heden, als product van het verleden 

"and so you'll do tomorrow, what you just did today, merely because you did it yesterday"  (Mary Wollstonecraft) 

zo kan zich nooit iets nieuws aandienen, en blijven we uitgesleten paden bewandelen; verstrikt in patronen 

we kunnen onszelf hieruit bevrijden door ons leven vanuit een permanente dynamiek te begrijpen 

Bloch benadrukt de mogelijkheidszin, en beschouwt de toekomst als een onbeschreven blad 

het ervaren van vrijheid, door het zien van mogelijkheden, is de basis voor de zin om het leven aan te gaan 

 
4  een reclamespotje dat oproept om te gaan stemmen bij de verkiezingen van 2006 is tekenend: 

    fragmenten uit Idols, de Bus, Big Brother, Expeditie Robinson, het Blok etc. laten zien hoe graag het volk stemt 

    de voice-over besluit de reclame: “U houdt van stemmen? Ga stemmen 7 maart. U heeft het voor het zeggen” 

 
5  http://g1000.nu/ 

 
6  voorheen: anti-globalisme, maar vanwege de negatieve bijklank omgedoopt tot anders-globalisme 

 
7  Hans Achterhuis noemt dit utopisch denken, maar er is zelden sprake van een ontwerp / blauwdruk 

    idealisme (zoals dat van occupy) is niet hetzelfde als ‘een blauwdruk voor de ideale samenleving ontwerpen’ 

    veeleer wil men zaken ter discussie stellen, en op democratische wijze over alternatieven nadenken 

    belangrijke noties hierin zijn: duurzaam, kleinschalig, betrokken, gemeenschap, solidariteit, zorg, etc. 

 
8  Transatlantic Trade and Investment Partnership 
 
9  Volgens PvdA'er Willem Vermeend, oud-staatssecretaris van Financiën en oud-minister van Sociale Zaken, moeten alle groene 
belastingen op de helling om plaats te maken voor een grote CO2-taks. Samen met partijgenoot Rick van der Ploeg, ex-staatssecretaris van 
cultuur, en de jurist Jan Willem Timmer van de Universiteit van Amsterdam publiceerde Vermeend onlangs het boek Taxes and the economy, 
een verkenning van de toekomst van het mondiale belastingsstelsel. De boodschap is dat groene belastingen tot 5% van het bruto nationaal 
product kunnen worden opgehoogd. In Nederland en Denemarken, de twee landen die voorop lopen met milieubelastingen, ligt dat 
momenteel tegen de 4%, terwijl het gemiddelde in de Europese Unie 2,5% is. “Slurptaks, roettaks, vliegtaks, verpakkingstaks - ze moeten 
allemaal weg”, legt Vermeend uit. “Het is gerommel in de marge, de mensen snappen het niet en het werkt niet. De bestaande heffingen 
worden gezien als doodordinaire belastingmaatregelen en er is geen draagvlak voor.” In plaats daarvan bepleit Vermeend een “brede, 
heldere en duidelijke heffing” op CO2-uitstoot voor particulieren en bedrijven. “Iedereen snapt dan direct waarvoor moet worden betaald en je 
moet ook duidelijk maken dat dat geld wordt besteed aan de bestrijding van het milieuprobleem. Aan de andere kant kan de belasting op 
arbeid door die maatregel worden verlaagd en dat is weer goed voor de economische groei en de werkgelegenheid.” Vermeend acht het 
haalbaar dat de CO2-taks in de toekomst goed is voor 20% van de belastinginkomsten, waar het totale aandeel van de milieubelastingen in 
de Nederlandse belastingrevenuen nu nog 13% bedraagt. “Maar het zou goed zijn om zo'n CO2-belasting op Europees niveau af te spreken, 
om te voorkomen dat bedrijven binnen de Europese Unie heen en weer gaan schuiven om zo min mogelijk belasting te betalen”. 

http://g1000.nu/
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