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De ontwikkelingen in de lnformatietechnologie (IT) veranderen de 

relatie tussen overheid en burgers. Christen-democraten moeten 

de autonome ontwikkelingen van de teledemocratie normeren. We 

moeten ons profileren als een partij die informatie verzamelt en 

geeft vanuit een bepaalde gezindheid. De autonome ontwikkelin

gen van de IT lijken op een schrikbeeld van Orwell, maar we kun

nen dat beeld voorblijven. 

A
I in de late jaren '70 i'> in cen 

voor..tad van C:olumbu<; 

(Ohio) een experiment uit

gevoerd, dat wcrd aangc

duid als een revolutionaire doorbraak 

van de technologic. de 

ve~tiging van ecn interac

ticf kabel t.v.-station 'Clube' 
gcnaan1d. 

AI vi n ToHicr ( T/Jr T/Jird 

WaPel gat daarbij de keyHo

le sf>crc!J tiJdem deze hi<;to-

rise he gebeurtenis, te 

\veten de cerste 'elcctro11ic 

loiPHIJ<rll' ter wercld. De be

woner<; van Columbus 

konden via het elcctroni-

hct volgende agendarunt. 

Deze vorm van rarticipatie-democratie 

lijkt niet gek Maar er bleek een andere 

dimcnsie aan het Oul>c-systeem te on

dcrkcnnen. Als interacticvc tweezijdige 

communicatie wordt ge

bruikt voor hct uitbrengcn 

van <;temmen, worden 

stemmen, voorkeurcn e.d. 

in het geheugen opgesla

gen. AI, men deze gege

vcns <,amen neemt met 

demograh'>chc detail'> ( zo

al<; lccftijd, sekse, heroep<;

bczigheid l dan kunnen 

complexe prohelen van in

dividucle burgers worden 

sche '>ysteem deelnemen Prof.mr H. Franken opgebouwd 

aan ccn vergadcring van wat wij een We zien metccn dat het voordcel van 

gemeentelijke commiS'>ie voor de ruim

telijke ordening en stachontwikkcling 

zoudcn noemen. Thui'> in hun leun..tocl 

gczeten stcmden zij over verkcerszo

ne'>, woningbouwvoorschriften, aanleg 

van wegen en gaven zij zclfs aan wan

neer de voorzitter moest overgaan naar 

mecr inspraak (meebe<;lisscn) '>taat tc

genover mindcr priPacy of zelfs meer 

mogeliikheid tot manirulatie Het 

schijnt dat men daarom in het referen

dum-land Zwitsedand ervan hedt afge

zicn bij het stemmen computers te 

gehruiken en de voorkeur blijft gevcn 
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JJn hct rode potlood met hct Jnonieme 

<;tembiljct De ontwikkeling loopt niet 

synchroon. Electronic {lo1oer voor de bur

ger betekent ongedJchtc electronic /lower 

voor de stJJt. De Dossier Society vaJrt 

wei hij het vergroten van de individuelc 

beslissingsmacht van de burger. 

In dit artikel wil ik de ge-,ignaleerde 

ontwikkelingen toet-,en Jan hct CDA

gedJchtengocd We zullen daarom nog 

even dwalcn binnen de vierhoek, de

mocratic, politieke pJrtiJ, IT en recht. 

Betekenis van de nieuwe media 
Ook als we het zeit nog niet gcbruiken 

dan lczen we dageliJh wei over clectronJc 

111ail, video- en tclccontcrenties, colll/lll

ter-assistd trle{lhonc inlcm!eloin,J, insldnl /Jo/
/i,u;, videotex, on-line databanken, 

intcrJCtievc tclcvisie e.d. Deze nieuwe 

media kunncn een belangriJkc rol spe

lcn hij de dcmocratJsche besluitvor

ming In hun voortreHclijkc literatuur

studie duiden VJn de Donk en Tops in 

navolging van Abramson, Arterton en 

Orren zcs speciheke kenmerken van de 

nicuwc n1cdia aan. 

In de cerstc plaats komt op veel ruime

re schJJI informatie 'voor burgers en 

politiu beschikbaar. Dezc informatie is 

hovcndicn gemakkelijker tocgankclijk 

Ecn tweede karaktcristiek is dat er een 

stcrkc vergroting plaatwindt van de 

snclhcid WJJrmec informatie kan wor

den verzameld, vcrsprcid en opgc-,la

gcn Vcrschillcn vJn ti)d en plaats zijn 

eigenlijk geen hcperkende factoren 

mccr. 

Als derdc kenmcrk noemen de auteurs, 

dat de o11tvJngers van informatie door 

de toe name vJn het aantal media (tv

stations. video-rccordersl steeds meer 

zeit kunnen bcpalcn op wclke momen

ten ziJ hcpaalde informatie willcn ont

vangcn. L)c consun1enten zi_jn ~ocvcrcin 

in het u1tkiczcn vJn de tiJd<,tippcn VJn 

raadplcging vJn diverse vormen van in

formatie. 

Een vierde kenmerk is dat de verzen

ders van informatie deze op steeds 

mecr specihek gedefinieerde informa

tie-doelgroepen kunnen afstemmcn. Zij 

kunnen aan information tarr)ctinq doen. De 

media zijn k gebruiken om gedetJil

leerde profielen vJn groepen kiezers sa

men te stellen en elke grocp op cen 

speciheke manier (direct llldil) en met een 

specifieke boodschap te hcnaderen. 

Hct vqfde kenmerk duidt op deccntra

lisatie-mogelijkhedcn waartoe de nieu

we IT aanleiding gedt. Opnemen en 

uitzenden kan steeds mecr dccentraal 

plaatsvinden. 

Als zesde kenmerk geven de auteurs 

aan dat met hehulp van de nieuwe me

dia een interactie tussen zender en ont

vanger tot stand bn komen. Kijkers ol 

ontvangers zip1 niet Ianger afhJnkelijk 

van door andcrcn gcmJakte program

ma's; zij worden act1eve deelnemers die 

ook op de inhoud van het programma 

invloed kunnen uitoctcnen. 

lk zou aJn dit heeld willen tocvoegen, 

dat de voortgJande kostenrcductic en 

verbetering van de telecommunicatJe

infrastructuur ecn cxponentiele groei 

van het aantal gebruikcrs kJn en zal 

meebrengen. We kunnen daarbij den

ken aan her fcit, dJt lang niet iederc 

burger meer een 'intelligente' pc nodig 

hedt. Wanneer thuis ccn ecnvoudigc -

gcstripte- pc staat, die in een netwcrk is 

verhondcn met een appMaJt dat elder<, 

de moeilijke karweitjes uitvocrt, kan de 

burger gocdkoop deelnemen aan dis

cussics over het net. Video-vergadcrcn 

bchoort dJarmce tot de ook econo

misch bercikharc applicaties vJn de 

multimedia. Tcvens vcrgroot dit de mo

gelijkheid tot participatie aan bcsluit

vorrmng op plaatselijk of rcgionJJI 

niveau. De technologic gcdt door toe-
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passing op grote schaal ook een nieuwe 

kans aan kleinschaligheid in de organi

satie. 

De media bieden tenslotte de gelegen

heid tot cen nieuwe irnrnatericle hedrij

vigheid. Telefoneren met rneerdere 

deelnemers is nu nog kostbaar en lastig, 

maar }<1ce to j11ce discussieren vanuit de 

leunstoel thuis mel vrienden. hckendcn 

en de eigen politici lijkt niet onaantrek

kelijk. Zulke discussiegroepen bieden 

ongekende mogelijkheden voor inter

mediaire organisaties. En eenmaal op 

de nieuwe inlormatiernarkt gekornen 

ontstaan nieuwe contacten. Daaruit 

volgt ecn stimulans voor anderen om te 

zorgen dat zij er ook bij zullen zijn 

Kansen en bedreigingen voor 
de democratie 
Zelfvertegenwoordiging door middel 

van de nieuwe media zo noemden 

Toffler en Naishitt in het begin van de 

Jaren '80 de verwezenlijking van het 

ideaal van de directe democratic. 

Opinicpcilingen en instant referenda 

maken representatic overbodig. Thuis 

blijven en toch stemmen. Deze plebici

taire peilingcn zullen door de gehrui

kcrsvriendelijkheid leidcn tot een 

grotcre participatiegraad, maar de opi

nicpeilingen kunncn zci bctrouwbaar 

worden opgezet. dat niet eens mecr de 

stem van iederecn nodig is om een juis

te indruk te krijgen van de mening van 

de burgers. In deze opzet zijn interme

diaire organisaties zoals pulitieke partij

en overhodig. 

Zctten we de hedreigingen op een rij 

dan zie ik -zunder de prctentic te heb

ben vollcdig te zijn- de volgende reele 

hczwarcn. 

'' De instant referenda (een politieke 

supermarkt - Deerman) leiden tot een 

staccato politiek, beslissingen per on

dcrwerp zonder dat een integrale afwe-

ging binnen het totale belcid kan 

plaatsvinden Het overkoepelcnde pa

troon ontbreekt, waarduor de stukjes 

van de puzzel niet aaneensluiten. 

' De fragmentatie in de politiekc be

sluitvorming leidt tot een culturcle 

fragmentatie, welke op haar heurt weer 

de politieke verbrokkcling zal bevordc

ren. De slimme burger zal steeds calcu

lerend zappen naar die pcrsoon of 

instelling die zijn persoonlijkc bclang 

van dat moment ondersteunt. I )it 

brengt mee. dat belangen. waarden en 

norrnen snel zullen veranderen. 

Lettcrlijk zal de waan van de dag hoog

tij vieren en dat wereldwijd. Het gevolg 

is onvoorspelbaarheid van ovcrhedcn 

en onzekerheid voor de burger 

' Fen vulgend probleem zie ik blJ de 

mediaheheerdcrs en programmamakers. 

In ecrste instantie zullen zii bepalen 

welke vragen door middel van de 11151<1111 

rolls moeten worden beantwoord en wie 

de tv-pcrsoonlijkheden zip1, die 'zend

tijd' krijgen 

Her ltaliaanse referendum met betrek

king tot de positie van Berlusconi was 

een afschrikwekkend voorbeeld. Natal

rijke soars en dcrgelijke programma's 

kwam de tekst in heeld 'Bij nee vuor 

het referendum zult u dcze program

ma's moeten mi"cn' De uitzcndingen 

waar de voorstanders aan het woord 

k\van1cn. \Varen ;.,paarzaan1 en nersaai 

Zo zal ook de vnveelde ian Zapper het 

niet ophrengen zijn denwcratische 

plichtcn tc vervullen. zells wanneer hij 

dat vanuit zijn huiskamer kan docn. 

Bovcndicn hocft het niet ecm regel

rechte mislciding te zijn door de mc

diamaker waarmee hiJ de burger op het 

vcrkeerde clectorale been kan zettcn. 

Ecn quiz met een droomreisje voor- een 

Jeugdig paar is rneer dan voldoende. 

Tegcnover dcze -reele- hezwarcn I stac

catopolitiek, culturcle fragmcntatie en 
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onethi-,che mediamaker<,) <;taan ook 

kanscn voor verbetering en vooruit-

gang. 

In de eer-,te plaats noem ik de verbc

terde kwaliteit van de besluitvorming. 

In de managementliteratuur worclt bij 

herhaling ge<;teld, dat 'informationteclmo

lcli)les Cdll inur,llr the intellcctlldl content of 

epork <It a/1/wels. The tmnsformcJtlOJJ of infor

III<Ition into ePe<JitJ, 1/lCdllS that 111orr 111CIIIhers of 

the finll 1111/St he l}ll'Cll ol>fwrtllnitiCs to k11otl' 

more and to do //lore'. Daartoe i'> her nodig 

de traditionelc management-;hicrarchie 

in hedrl)ven te ontmantelcn. Zo zal de 

overheid ook heter functioneren wan

ncer helcidsvorming nict mcer hct mo

nopolie is van ccn actor aan de top 

iFri'>Sen) De technischc mogelijkheden 

van de nicuwc media kunnen leidcn tot 

een werkelijk rcspon-,id hestuur, waarin 

wei een integrale afwcging van belan

gen pbatsvindt. 

* Len twcede kans ligt hij hct henutten 

van de mogclijkhcden tot decentralisa

tie. Onze natie-staat <,taat onder druk. 

De sterke bevolkingstoenamc, de aan-

ta-,ting van hct milieu, de arbeids- en 

produktieverdeling en de criminalitcit 

ontwikkelcn zich over 'onze' grcnzen 

been. Naast de druk om tot groterc ver

banden tc komen is er de tcnden<, tot 

regionalisering - een hcrnicuwde over

zichteliJkheid De nctwerktechnologic 

biedt hier zowcl het een als het ander. 

Er ziJn tlexibelc structuren mogelijk 

geen vaste land<,- provincie- of ge

mcentegrcnzen. Het net wcrkt met va

riahcle schaalgroottc afhankelijk van 

wie er willen participeren. Worlduou1e IPell 

of gerichte communicatie die aansluit 

bij de mcnseliJke maal. 

De positie van de politieke 
partij 
Het beeld. dat onalwendbaar op ons at

komt, is: een bmerlid, dat stemt met 

la-,t en na ruggcspraak. Een overheid 

die steeds platter i-, georganiseerd Een 

democratic waar maatschappelijke vra

gen in tallozc kringen zijn ingehed 

waarover direct wordt gecommuni

cccrd. Door de verandcringen van de 

Minister Dljkstalspcldt fnof.mr. Franken de uersierselen op die horC/1 hij de 
onderscheidi11g Ridder i11 de Or de t!im de Nederlcwdse Leeuw. Uoto Ali eke Schlamc/11 J 
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IT veranderen de instituties, die de '>0-

cialc orde in stand houdcn. Als moder

ne definitic houd ik dan aan 'un eJtseJHble 

de I'Ci}b, d'luthitudes el de slnillures stahilisces, 

doni lo fonclion soua/e est d'i>oHtotjcnCiser des 

comfwrleltteJJ/s, de slahiltser des mtliciflilltons n; 

silu<1lion d'lllcnlttwle el datil de permettrc Ia 

cottslruction d'wt ordrc socio/' 

Regels, houdingen en <;tructuren maar 

dan in een los verband, tlextbel met 

zoals we hierboven zagen- snel wis<,e

lende waardcn en norrnen. Wat kan ecn 

politieke partiJ -een van dergelijkc in

'>tin!lie'>- in zo'n <,amenlevingsstructuur 

betekenenc 

Ecn politieke partij hceft naar mijn me

ning tvvec functics, te weten: 

* het bcnoernen van problemcn, die de 

overhcid voor haar rekcning neernt en 

het uitdragcn van standpunten met be

trekking tot die problerncn, 

'' het vormen van cen groep 'gclitkge

ztnden' om een mecrderheid biJ de bc

sluitvorming te bereiken. 

De vergrote mogelitkheden tot partici

patie zijn hier van fundamentcel be

lang. Daartoc moet de medewerking 

van de burger-participant wei worden 

gewckt. t\laar voor participatic via mul

ti-medium of -net is beduidend mindcr 

moeitc nodig dan Abraham Kuyper met 

zijn Standaard ot Herman Schaepman 

met De Tijd moestcn hetonen. Het 

Sociaal en Cultureel Planburcau mcldt 

in de Verkcnningcn van 1 'J'J5 dat de 

Ciuil Somty groeicnd is. De one-issue bc

wcgingcn trckkcn Z~an, rnaar de aan

hang van de politieke partijcn neemt aL 

Toch zou ecn politieke partij ook op 

deze participatiebclang<,tclling kunnen 

inspelen. In de eerstc plaats op kleine 

schaal. In plaats van de borrel na de mis 

in hct cafe of de kofhc na de kerk in de 

consistorickamcr kan de groep via de 

nicuwe middclcn onderling comlorta

bel communicercn. len partij-afdcling 

kan hicr a!, 'neltl'ork proPidcr' of intorma

tie-makelaar lungcren: de politiekc par

tij als bindend clement. 

Overigen'> hebbcn de vormen van di

rectc democratic, die in Nederland in 

de praktijk ziJn gebracht tot op hcden 

niet vee! rcsultaat opgeleverd. Niet 

bociendc onderwerpen waarover de fJOlls 

al duidelijke antwoorden hadden gcge

ven, duidcn eerder op ondcrschatting 

van de burger dan op respect voor de 

achterban. Cerichte raadplegingen met 

ecn gocdc vraagstelling (en die is moge

lijk) zoudcn de re<,pomiviteit van her 

bestuur flink kunnen vergroten. We 

moeten cchtcr niet zomaar van onze rc

prescntatieve democratic afstappen. Een 

gemengd districtenstclscl ka11 de kiczer 

vecl dichtcr biJ de gckozene brengcn. 

De laatste moet het vertrouwen hebhen 

de integralc afwegingen te kunnen rna

ken, maar in nauw contact met zijn 

steeds bereikbare kiezer, die recht hecft 

op uttlcg en verklaring. Zo zal ecn poli

tieke partij nict de wi'>'elcnde -gcfrag

mentcndc- dcclbelangen kunncn 

bchartigcn, maar wei vanuit een gczind

heid kunnen opercren. Nict de grootstc 

gemcne dclcr van de bchartigdc be Ian

gen, maar de intentic, de attitude en de 

aanspreckbaarheid van de polittcus zul

lcn zijn positic waarmakcn. Een gezind

hcidspartij kan van de ntcuwe 

technologic een rehabilitatie vcrwach

tcn. Dat geldt voor cen partij, die haar 

kiezcrs intormatic geeft, die als kennis 

kan worden gcbruikt. Dat wil zcggen 

informatic, die vanuit cen algemeen ka

dn -vanuit ecn verhaal- bctckenis heeft. 

Noodzakelijke voorwaarden 
voor IT-toepassingen 
Na de opsomming van bczwaren en gc

varen van diverse IT-tocpa">ingen in de 

rclatie hurger-overheid zullcn we moe

ten bczien hoe ccn en ander in goede 
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banen is te leiden. De ontwikkeling 

gaat immers door en het is beter bij tc 

sturen en onder zelf gedcfinieerde 

voorwaarden mee tc doen dan het tot 

een overrompeling te Iaten komen. lk 

kom daartoe tot een drietal categoriecn 

noodzakelijke voorwaarden. 

wcrpen en uitwcrken van algemcne be

ginselen van behoorlijk IT-gebruik. 

Omdat de technische ontwikkclingen 

zo sncl gaan is het moeiliJk, zo niet on

mogelijk, concrete normen of regels te 

maken. Daarom zullen we het voorals

nog met beginselcn moeten doen, die 

voor de relatie burger-overheid corre-

* vVailt·/Jon}llOrlllCil spondercn met algemene beginselcn 

Hicr dcnk ik aan de situatie dat de in- van behoorlijk bestuur en die een toet-

lormatie afkomstig van de overheid -,ingskader kunnen vormen voor de 

tocgankelijk moet ziJn en dat voor in- rechtcr biJ allerlei vormen van onzorg-

lormatic afkom-,tig van de burger een vuldig gcdrag. Deze beginselcn zijn 

zelfbe-,chikkingsrecht geldt. HiJ moet daarmce gestempeld tot voorwaardctl 

de vrijheid hebben om zich te uitcn of voor ec11 vcrantwoord IT-gebruik zowcl 

te hesluiten inlormatte ------------ van overheid ten opzichtc 

voor zichzclf te houdcn Instant referenda van burger als andersom. 

lk noem de ei.,en van. 

integriteit de volledigheid 

en juistheid van berichten 

en het correct werkcn van 

(fmuilly). We betreden hier 

het tcrrcin van de grond

rec.htcn, waar de menselij

ke maat tcgenover de 

leiden tot een 

staccato politiek. 

overhcid zoveel mogelijk wordt ge-

waarhorgd 

., An1sfmtilknonnctt 

De aanleg. hct I1Cheer en de regeling 

van hct verkeer over de telecommuni

catte-infrastructuren en de bcschikhaar

heid van middelen en applicaties zullen 

talrijkc vragen -rechtwragen- oproe

pcn. We horen nu a! van misdrijven op 

Internet. van onbreekbare codes, van 

wcrcldom<,pannende fake transacties en 

we vragen ons af hoc er orde op de net

ten kan worden gebracht. Dit geldt niet 

in hct mimt met hetrekking tot de bc

scherming van de grote investeringen, 

die met de ontwikkeling zijtl gemoeid 

nu intellectuclc cigendomsrechtcn niet 

mecr geldend zijn te maken. Ook bij 

wercldwijdc multimediacommunicatie 

zal cr ecn socialc orde moeten zijn om 

te voorkomcn, dat er in dcze 'natuur

tocstand' een hrllunt Olllllillttt colllrrl ontllCI 

zal ontstaan. 

lk hcplcit daartoe dat juristcn zich in

ternationaal zullcn zctten tot het ont-

technische middelen en computerpro-

gran1ma\; 

authenticiteit de juiste vermelding van 

de deelnemer'> aan het bcrichtenverkecr 

-de echtc ibcdoeldel afzendcr en ont-

vangcri 

consistentie, de dfectiviteit van techni

sche en administratieve functies; 

proportionaltteit. de waardering van de 

speciale positic van de diverse declne

mers aan het berichtenverkecr, 

transparantie: de mogclijkheid voor 

controle, reconstructie en feed-hilck. We 

kiezen immcrs voor een open dcmocra

tische samenleving en dat betekent dat 

in hepaalde omstandighcden toeganke

lijkheid voor controle mogelijk moe\ 

zijn. 

* l/i/tJOCflllt)SilOrlllrtL 

We kunncn ons indenkcn. dat met he

trekking tot het beheer en gebruik van 

de nieuwe media cnige norn1cring is 

vercist. De markt is niet aileen zaligma

kend. De mediamakers zullcn aan con

trole onderhevig moeten zip1. 
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flovendicn client de ovcrheid ecn rol tc 

spclcn bij het vaststellen van standaar

den voor de tcchniek en de intrastruc

tuur Ceheurt dit niet dan zal 

monopolievorming c.q. marktheheer

sing door enkelcn onvermijdclijk zijn 

Tolhethng hebben we niet voor nicts in 

het begin van deze ceuw afgcschaft 

Ook de electronische snclweg zal wei 

een reden geven tot rcdclijke prestatie

vcrgoeding, n1aar niet tot hcrinvoering 

van hecrlijke rechtcn of nieuwe hcren

dienstcn. 

Tcnslotte spec it de beveiliging een rol. 

Beveiliging tegen mishruik van informa

tie van middelcn en van systcmen. lk 

zic nict graag ongecontrolcerdc beveili

gingskorpsen door de ether kruisen. 

Slot 
De ontwikkelingen van de informatie

technologie gaan <>nel. Als nuchtere 

Nederlanders zullen we nict gauw val

len voor de verlokkingen van cen tele

democratie. Wei zal de relatie burgcr

overheid veranderen. De onwang en 

complexitcit van dit vcranderingspro

cc<; i<> groot. Daarom moeten we ons 

daarover tcrdege bezinncn. Wat willcn 

we en hoc willen we ccn en ander 

vonngeven. 

In iedcr geval moet naast de informatic

vrijhcid de mogclijkheid tot inhoude

lijk publiek dcbat blijven bcstaan. Dat 

wil zcggen een publicke omroep en 

overeenkomstige lokale netten tenein

de een ondergrens aan cultuur en edu

catic te garandercn. 

Als christcn-democraten zullen wij ver

schillendc aspecten van de autonomc 

ontwikkelingcn van de teledcmocratie 

en wat daaromheen zwceh moeten nor

meren. Echtcr niet als een conducteur, 

die met een rode vlag voor de trcin uit

loopt. We zullen ons moctcn profileren 

als een partij, die intormatic vcrzamelt 

en gecft vanuit ccn hcpaaldc gczind

hcid, zodat deze intormatie gestructu

reerd is en daarmcc bruikbare kennis 

vormt voor de burger Door die kennis 

kan de burger op nivcau communiccrcn 

met de hcstuurders en zullen laatstgc

noemden zich gc'>teund en gestimu

lccrd weten. 

De autonome ontwikkclingen van de 

IT lijken op hct schrikhccld van 

Orwell, maar we kunncn dat bccld 

v66rhlijven. Dat i<> een plicht en een 

uitdaging. 

Prof mr H Fmnkm is hooqluam 

Encyclof>die tot de rcchtstorlcl1scl>d/J en 

lnfoml!lticarccht ddll de R,jksuniPusiteit te 

Lciden Cl1 l>oog/mwr luforllldticd err Recht drill 

de RijkSillliPersiteit Crouiru)cu. 

H1j ll'l15 lot uoucmber 1991 uoorZ1ttcr 11011 het 

Wctcrmhdppe/,jk !ustltuul uoor het C/)A 
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