
W
at men kan lezen in 

een tijdschnft als dat 

nu voor u ligt, is uiter

mate bepcrkt, vergelc

ken met water allcmaal te lczen valt op 

de pagina's die gebruikcrs van hct 

Internet kunnen opvragcn Op hct 

Internet is onafzienbaar vee] in forma tie 

beschikbaar, maar we moeten ons wei 

rcaliseren dat mensen niet eindeloos 

vee! informatie in zich op kunnen nc

men. Het wezenlijke verschil tussen het 

Internet enerzijds en kranten, tijdschrit

ten en radio- of televisieprogramma's 

anderzijds is dus dat hct Internet gcen 

selccterende redactie hecft, en de voor

heen bekende media noodzakelijker

wijs altijd wei. Is dat een 

voordcel van het Internet? 

Als we de aandacht rich

ten op Ianden waar cen

suur selecteert is het ant

woord stellig ja. In een 

samenleving als de onze 

ligt het antwoord minder 

voor de hand. Het zijn 

vooral mensen die een kri-

de medewerkers en auteurs op het 

spoor te komen. AI realiseert lang niet 

icdereen zich dat hctzcltde geldt voor 

omroepen. Zcnders en omroepvereni

gingen herken je niet aileen aan deaf

zonderlijke programma's. maar ook aan 

de keuze die door de 'redacteuren' van 

die omroep (programmadirecteuren l 

wordt gemaakt. Op het Internet moet 

de gebruikcr het zondcr zo'n 'redactic' 

doen. Je kunt natuurlijk zeggen. ieder 

is daar verantwoordelijkheid voor de 

eigen keuze. 1\laar dat lijkt, bij de onaf

zicnhare overvlocd van silr en pagina's 

mooier dan het is. Sommige Internet

gehruikcrs vinden intus<,en dan ook 

haat bij de adviezen die her en der in 

de vorm van adresboeken 

met 'links' worden gege

ven. 

Teken van de tijd 
Er is reden genoeg de 

overvloed van eindeloos 

uiteenlopende gegcvens 

en contacten op hct 

Internet tc zien als een te-

tische, vorsende instelling ken van de tijd Ordcning 

hebhen die met het hrengen in die overvlocd 

Internet zijn gehaat. Er Prof. dr. EJ\.1H. Hirsch i'>, of we het willcn of niet, 

zijn evenwel ook mensen Balli11 de opgave waarvoor we 

die op hct Internet het spoor hijster ra- ons geplaatst zicn. De tijd is voorhiJ 

ken en hij obscure sites Ianden. Een waarin mensen - door plaats van wo-

krant of tijdschrift ontleent zijn kwali

teit aan het vermogen van de redactic 

een gocde, voor de lezers overtuigendc 

selcctic te maken uit het aanbod van 

mogelijke puhlicaties, en uitcraard goe-

ncn, wcrken en tcr kcrke gaan gehon

den aan een afgcbakcnde kring van ge

sprekspartncrs - als vanzclf kennis, 

ervaringen en heoordelingen met elkaar 

deelden. Dat betckende niet dat ze in 
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saaie eendracht wegzakten, maar dis

cussie had wei een vaste hodem van 

gemcemchappelijke gcschiedenis en 

principes. Als resultaat van mobiliteit, 

communicatie en '>Chaalvcrgroting zijn 

we dat houvast kwijt De socioloog 

Giddens spreekt hier van 'disembed

ding' Nict meer ingehed in ccn ge

meenschappelijkc horizon van kennis 

en ervaringen wordt het voor mcnsen 

moeilijker tot een gemeenschappclijke 

bcoordeling te komen. 

Losse meningen 
De democratisering in deze en de vori

gc eeuw was niet aileen een staat<,rech

teliJk vcrandcringsproces. Het was eerst 

en vooral de ontwikkcling van een 

'openbarc mening' door cer1 steeds gro

terc kring van meedenkende burgers: 

mcn'.en die her nict over hun kant lie

ten gaan hoc de staatsmacht wcrd uit-

van socialc 

pijvisic Niet aileen de Ncderlandse 

christen democratic, maar ook andere 

traditionele grote partijcn hinnen en 

buiten Nederland kennen spectaculairc 

ups cmd downs in kiezerssteun. Zc kunnen 

vee! mindcr dan vroeger <,tcuncn op 

een vaste, vanzelfsprekende steun van

uit een groep van mensen die tot die 

politieke stroming 'behoren' 

De tijdsfactor 
De politiek wordt misschien nog mecr 

dan andere lcvcnsterreinen meegezo

gcn in de haast wcrcldwijde openheid 

van informatie en mcningen, zondcr 

veel samenhang Daarin speelt de tijds

factor cen rol. Echte resultatcn van po

litick handelen - uit het oogpunt van 

de kwaliteit van rechtsstaat en samen

lcving- kunnen pas op de (middel)lan

ge tennijn worden vastge<,teld Om wil

lc van de controkerbaarheid van de 

macht is ecn politiek mandaat cchter 

aan een tennijn van (in de 

geoefend of ten ovcrstaan 

nood Jlli'>t vcrstck liet 

gaan. De openbare mc

ning '>tcunde dus op een 

met elkaar - onder mccr 

via kranten en tijdschriften 

- delcn van kennis en er

varingen om zo. in discus

sic met anderen, tot cen 

politrek oordecl te komen. 

Is zoicts als de vorming 

Vtlll ccn openbarc n1cning 

nog wei mogeliJk als de 

kadcrs van gemeenschap

pelijke kennis en ervaring 

Wil politiek van 
rcgcl) vier jaren gcbon

den. Het tijdsper<,pectid 

van de beoordelrng is dus 

haast per ddinitie korter 

dan van water beoordceld 

zozccr vcrvagcn en over

gaan in CCn grotc. ongeor

dcnJc baaicrd van gege

verls en meningcn van het 

moment? 

waarde zijn in een 

samenleving met 

zoveel losse kennis 

en meningen, dan 

moet ze een punt 

hebben waarop ze 

zich richt en 

waaraan ze zich 

verbindt: haar 

politieke idealen. 

moet worden, hoogsten'> 

vier jaren, en mcestal - bij 

het nadercn van de verkie

zingsdatum - nog korter. 

De directe reactie in opi

niepeilingen en media 

heeft het tijdspcrspectief 

van de politiek nog kortcr 

gemaakt. Op de gebeurtc

nissen van de dag moet 

nog veel sneller worden 

gereagecrd- lief.,t onmid-

Lossc brokstukkcn informatic roepen 

lossc opinies op, npinie<, die op zichzelf 

best dnordacht kunnen zrJn, maar 

amper hcrlcidbaar tot een maatschap-

dellijk Zo lijken politici 

in staat tot werkelijk wonderhaarlijke 

prestaties: binncn ccn paar uur zijn zij 

gerced omvangriJkc wetsvoorstcllcn, 

adviezen en rapporten, waaraan maan-
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denlang is gewerkt, van een vastbeslo

ten commentaar te voorzien. 

Kunnen kiezers dat beter? 
Is het in deze situatie redelijk van de 

kiezers te verwachten dat ze zich bij 

hun politieke voorkeur door iets anders 

dan wisselende sympathieen Iaten lei

denJ Men kan dat in elk geval niet 

doorbreken door simpel te verwijzen 

naar het roemruchte verleden van een 

politieke partij of beweging. De staat 

van dienst in het veri eden is op zichzelf 

niet onbelangrijk Het verleden kan ai

leen een inspirerende traditie worden 

als daarin motieven werkzaam zijn die 

mensen iets te zeggen hebben. Die mo

tieven- waarden en beginselen- moe

ten iets voor de toekomst betekenen, 

anders zijn ze geen traditie die wordt 

doorgegeven, maar een object van 

ideeenarcheologie. Traditie zet zich dus 

voort in motiverende idealen voor de 

toekomst. Wie de Evangelien leest, ziet 

zich dat voortdurend ontrollen langs 

Jezus Christus' levensweg: de onver

wachte herinterpretatie van de traditie, 

opdat die tot een levensideaal wordt. 

Ook dat was een tijd waarin de komst 

van allerlei nieuwe cultuurpatronen ver

warring had veroorzaakt en de kramp

achtig volgehouden oude gewoonten 

geen perspectief meer boden. 

Wat wei kan, en waartoe een door be

ginselen gedreven politieke beweging 

als de christen-democratische in staat 

moet zijn, is dit: de kiezers een verbond 

aanbieden dat de politick van aile dag 

in het perspectief plaatst van een ver

bond dat gericht is op politieke idealen 

en zich daarnaar de maat laat nemen. 

Dan worden tradities gekarakteriseerd 

door hun betekenis voor de toekomst, 

een samenleving die niet de erfenis van 

een vernietigd milieu hoeft te dragen, 

waarin misdaad niet in maatschappelij

ke posities is omgemunt, en menscn -

ook waar verschillen in welstand en le

vensvervulling zijn- tach een gemeen

schap vormen, die bereid is op te ko

men voor wie kwetsbaar of zwak is. 

Is dat te idcalistisch? Er zijn vee! dingcn 

in de politick waarvoor alternatieven 

hestaan, maar wil politick van waardc 

zijn in een samenleving met zoveel 

losse kennis en meningen, dan moet ze 

een punt hebhen waarop ze zich richt 

en waaraan zc zich verbindt haar poli

tieke idealen. 

Prof. dr. EMH. Hirsch Balll11 

In de column geven de led en va11 de redactle hun 

persoonlJjke opvattlngen weer. Zlj hopen daarmee 

een aanzet te geven voor reflectle of debat. 
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