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Het optimisme van de 'telegelovigen' is ongerechtvaardigd. 

lnformatie- en communicatietechnologie maken directe democratie 

in de vorm van teledemocratie weliswaar mogelijk maar de invoe

ring ervan is vanwege tal van bezwaren onwaarschijnlijk. En on

clanks het feit dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor 

teleparticipatie is het een illusie te verwachten dat daardoor de 

participatie van burgers sterk zal stijgen. 

D 
e snelle ontwikkelingen op 

het gebied van de informa

tie- en communicatietech

nologic (ICT) prikkelt de 

verbeeldingskracht van velen. Sinds de 

uitzendingen die de 

VPRO-telcvisie ruim een 

jaar geleden wijdde aan de 

electronische of digitale 

snelweg en de aandacht 

die het Ministerie van 

Economische Zaken aan 

hct onderwerp gecft is ICT 

cen geliefd item geworden 

van de media. Men zou in 

hct modcrnc jargon kun-

Volgens sommigen zouden de storm

achtige electronische ontwikkelingen 

tot ecn geheel nieuw type democratic 

kunnen leiden. Dankzij de informatie

en communicatietechnologie zoudcn 

de burgers direct bij de 

politicke he- sluitvorming 

kunnen worden betrok

kcn. "Voor het eerst in de 

ge'>chiedeni., wordt directe 

democratic mogelijk en 

wei dtgitaal' aldus 

Bullinga 
1 

Het optimismc 

van dezc visic vcrtoont 

sterke overeen- kom.,ten 

met het idcalisme waar-

nen spreken van een 'hyt,e' mce maatschappijhcrvor-

Binnen dcze hausse aan Dr. P/Jili/J IJClJI Praag Jr mers in de jaren zcstig de 

publikaties en aandacht van de media is mogelijkheden van participatie-demo-

ccn onderwerp politick gezien in het 

bijzondcr van belang. Vcel ingcwijden 

in de clcctronischc snelweg en mcnig 

weten'>chapper spreken tegenwoordig 

van tcledemocratie. Hct begrip wordt 

cchter niet door icdercen op dczelfdc 

wijze ingevuld 

cratie verdedigden Een cnkeling had 

zelfs toen al een vage voorstelling van 

tclcdemocratie. Zo <,chreef de 

Amsterdam-sc tilosoof llders in 1968: 

"In een maatschappij van overvloed en 

vrije tijd zal de burger actief dccl kun

nen nemen aan het politieke Ieven. Aile 
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politickc kwc<>lic<> van nationaal of sup

ra-nationaal helang zullen over de tele

visie worden uitgezonden. De burgers 

zullcn na afloop van de parlcmentaire 

dehatten telefonisch hun mening aan 

de computer kunnen toevertrouwen, 

die vervolgens de uitslag meldt van de

ze volksstemmingen. De factorcn tijd 

en ruimle, die tot nu toe een sta-in-de

weg waren voor een werkelijke, directe 

democratic zullen geelimineerd worden 

dankzij tv, telefoon en computer"
2 

Deze vonn van democratic wordt vaak 

aangcduid als 'drukknopdemocratie'. 

Anderen hebben een minder vergaande 

invulling aan het hegrip teledemocratie 

gegevcn. Zo omschrijft Van Dijk het 

als volgt: "ccn vorm van communicatie 

waarin met hchulp van de nieuwe me

dia informatic en mcningen uitgewis

seld worden tus<.en \eden van een 

politieke eenheid, zowcl kiczcr<> al<> ge

kozenen, ter versterking van het demo

cratisch tunctioncren"
1 

Bij deze 

benadering staat niet de besluitvonning 

centraal maar de relatie tussen de hur

gers en de politiek. 

De meest hredc omschrijving van hct 

begrip teledemocratie komt van 

Kamervoorzitter Deerman. Aile ver

nicuwing in de wijzc waarop informatie 

wordt verzameld en verwerkt en ver

volgens in de publiciteit gcbracht be

schouwt Deerman als een vorm van 

teledemocratie. Nicuwc tcchnischc 

ontwikkelingen en toepassingen op het 

gchicd van opinic-onderzoek worden 

daarmee op een lijn gesteld met vor

men van directe democratic die geba

seerd zijn op informatie- en 

communicatietechnologie. 
1 

Drie aspecten van ICT 
Om de mogelijke invloed van de infor

matie- en communicatietechnologie op 

het functioneren van het politieke he-

stel te kunnen beoordelen zal allereerst 

kort ingegaan worden op drie aspecten 

van ICT die onderschciden diencn lc 

worden. De verschillende aspecten zijn 

van belang omdat ze niet allemaal dc

zclfde potcntic<> in zich hchben. 

In de eerste plaats hecft ICT de wijzc 

waarop gegevens over maatschappelij

ke ontwikkelingen kunnen worden vcr

zamcld en gccommuniceerd drastisch 

gewijzigd Dat uit zich in de snelheid 

waarop data verzamcld en verwerkt 

worden en vcrvolgens bc<>chikbaar wor

den gesteld aan ambtenaren, politici en 

journalisten In de praktijk ziet men dat 

met name in het opinie-ondcrzock (te

lepanels, computergestuurd enquete

ren) maar ook in de snelheid waarmee 

data van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) of het Centraal Plan 

Bureau (CPB) tegenwoordig aangelc

vcrd worden. Deze vernieuwingen in 

de wijze waarop data vcrzamcld wor

den zijn van belang, maar deze ontwik

kelingen starten voor Nederland al in 

de jaren vijftig tocn voor het eerst com

puters werden gebruikt voor opinie- en 

marktonderzoek. Deze ontwikkelingen 

lcidcn tot ccn groei van informatie en 

vcrsncllen de dynamick van de politick. 

De snelheid waarmee de resultaten van 

opinie-onderzock beschikbaar komen 

maakt hct voor politici in principe mo

gelijk hun optreden te Iaten bepalen 

door de opvatting van relevante groe

pen kiezers. Het is dezc ontwikkcling 

die de op marketingprincipes gebaseer

de campagne van Clinton in 1992 mo

gclijk maaktc. Volgens sommige 

analisten baseerde Clinton zijn verkic

zingsprogramma en belangrijke politie

ke uitsprakcn op de rcsultaten van 

grondig opinie-onderzoek
5 

Ook aan 

de Nedcrlandsc campagne van 1994 

kunnen voorbeclden ontlccnd worden. 

De PvdA liet het dcbat van Wim Kok 



met Van Mierlo onderzoeken op basis 

van de 0-uision methode. Tijdens de 

uitzending keken een achttal kiezers en 

potentiele PvdA-kiezers mee met een 

soort joy-slick in hun hand waarrnee ze 

de mate van instemming en afsternming 

op de argumenten van Kok konden 

aangeven. De resultaten werden door 

middel van een grahsche lijn onrniddel

lijk geprojecteerd onder in het televi

siescherm. Kok en de PvdA-strategieen 

wisten zo precies we ike argumenten re

gen Van Mierlo wei en niet cffecticf 

waren. In het slotdebat is daar dankbaar 

gebruik van gemaakt-" Het is duidelijk 

dat deze ontwikkelingen het functione

ren van het politieke stelsel kunnen 

hc'l'nvloeden, maar het is de vraag of dit 

aangeduid dient te worden als telede

rnocratie. 

Minstens zo belangrijk is het tweede 

punt: de wiJze waarop informatie thans 

voor iedereen in principe beschikbaar 

is. Met een modern en een niet al te ou

de personal computer kunnen op elk wil

lckeurig moment de databestanden van 

de Europese Unie of de OECD gcraad

pleegd worden. Verder kan men bij

voorheeld toegang kriJgen tot de zecr 

uitgebreide bibliotheek van het 

Arnerikaanse Congres of kan men aller

lei overheidsstukken raadplegen. In po

tentie kunnen grote groepen burgers 

hierdoor zichzelf relatief gernakkelijk 

toegang verschaffcn tot politick rele

vante inforrnatie. Deze ontwikkeling is 

met name gunstig voor lobby's, belan

gengroepen en i ndividuele burgers die 

op deskundige wijze willcn reageren op 

(voorgenornen) overheidsbeleid. 

Het rneest tot de fantasie spreekt het 

derclc element: het interactievc karakter 

van veel modcrne cornrnunicatietech

nieken, met name Internet. De gebrui

ker is n1et Ianger slechts passief 

ontvangcr van door andere opgestelde 

en verspreide boodschappen maar kan 

desgewcnst ook een actieve rol spelen. 

Hij kan inhoudelijk reageren op ande

ren of zelf het initiatief nernen tot hct 

verzenden van boodschappen. Vanuit 

het perspectief van het functioneren 

van een dernocratische bestel is oak 

hier het basisprincipe niet fundamcn

teel nieuw. Cornmunicatiestrornen heb

ben al sinds het einde van de verzuiling 

in Nederland geen lo/J-dou'lz karaktcr 

rneer. Burgers kunnen scbriftelijk (en 

sorns oak rnondeling) rcageren op de 

opvattingen van politici, al dan niet 

met behulp van de media. Het principe 

van de i nteractie tussen burger en pol i

tick rnoge niet nieuw zijr1. het fcit dat 

de snelheid waarmec de interactie kan 

plaatsvinden cnorm is toegenomen kan 

grote gevolgen hebben. De snelheid 

van het medium maakt hct ook moge

lijk dat velen in korte tijd aan een dis

cussie kunnen deelnemen. In een 

dagblad vergt een beetje discussie al 

gauw enkele weken, op een site van 

Internet kunnen honderdcn mensen 

binnen ecn paar dagen cen inhoudelijke 

reactie geven op een rnenrng. 

De combinatie van drie elernenten van 

ICT - de snelhcid van inforrnatievcrza

meling, de beschikbaarhcid van infor

matie en de inten-;ievc intcractievc 

cornrnunicatie - kunnen ertoc leidcn dat 

de factoren 'tijd' en 'ruirnte' als barricres 

in de politick cen vcel minder grote rol 

gaan spelcn De vraag blijh echter of 

en op wclke punten dit her lunctione

ren van ecn politicke stelsel kan bc'l'n

vloeden. Is het gcoorloofd om te 

vcrwachten dater ecn vorm van directc 

(tcle)dernocratie zal ontstaanc 

Eenzijdige invalshoek 
Wat opvalt bij auteurs die geloven dat 

het digitalc tijdpcrk tot cen totaal an

dere wijze van besluitvorrning zal lei-
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den, i<. dat hun analy<.cs een nogal ecn

zijdige invalshoek hebben. Vanuit hct 

per<.pecticf van wat technisch mogelijk 

is ot de komende jarcn mogelijk zal 

worden probeert men aan te gevcn wat 

de conse(]uentic<. kunnen zijn voor het 

functioncren van hct democrati<.ch be

<;tel. Een aantal auteurs kornt daarbij tot 

zeer optimistische analyses, varicrcnd 

van ecn groei van de betrokkcnheid bij 

het tunctioneren van de lokalc dcmo

cratie tot hct eindeliJk kunnen realise

ren van een bepaaldc vorm van directe 

democratic. 

De technologische bias in deze veclal 

boeiende analyses lcidt tot een gebrck 

aan aandacht voor de politicke rol van 

de gemiddcldc burger Ecn deel van de 

prachtige mogclijkheden die geschet<.t 

worden zullcn zich aileen kunnen uit

kristallisercn als die burger er ma"aal 

gehruik van gaat rnaken. Dat i<. cchter 

twijtelachtig 

Kcrnvraag is wat mij betrcft ol de bur

ger-; door de nieuwe inforrnatie- en 

cornmunicatietechnieken anders met de 

politick zullen orngaan, de politick an

ders zullcn benaderen en gestimulccrd 

zullen worden zich meer intensicf met 

de politiek bczig te houden. Het gaat 

daarbij met name om de burger in zijn 

rol als staatsburgcr, niet om de burger 

in zijn rol van consument van ovcr

heidsdiensten (of dicnsten van hct be

drijfsleven) Als het gaat om de burger 

die zijn rijbewijs wil aanvragen, op 

zoek is naar informatie over socialc uit

kcringen of de details wil wcten van 

een subsidieregeling zullen de nieuwe 

vorrncn van inforrnatie-communicatie 

technologie ma<.<.aal gebruikt worden in 

de nabijc tockomst. De gcmiddelde bc

trokkenhcid bij de politiek van vccl 

burgers i<. cchter gebasccrd op ecn al

gemene wcinig specihckc intere<;<;c. 

Dezc burger is slcchts zelden doelge

richt op zock naar politickc informatic 

Kern van cen stelscl van directe dcmo

cratie is dat aile burger<. gclijke mogc

lijkheden hcbben om dcel te nemen 

Part1juoorzitter Helgcrs fcliciteert profmr Frcmken nadat deze is geriddcrd. Rechts 
mwrouw Frankc11. (jato A1ieke Schlmna11) 
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aan aile of nagenoeg aile bcsluiten en 

aan de discussies die voorafgaan aan de 

besluitvorming Uitgangspunt daarbij is 

dat burgers zelf zoveel mogclijk op di

recte wijze over hun bcstaansvoorwaar

den en mogclijkhedcn dienen te 

kunnen bcslisscn. Het stelscl wordt met 

name geassocicerd met de antieke 

Criekse stadstaat, Athene, en zijn 

volksvergaderingcn Voor velen is dit 

de ideale democratic. Onze vertegcn

woordigende democratic is de 'seco11d 

best' oplossing, noodzake-

rusten dit soort verwachtingen over de 

heilzame werking van de tcchnologi

sche ontwikkclingen op cen misvatting 

Het problcem bij het realiseren van di

recte democratic zit niet in technische 

beperkingen, maar in twee arbitraire 

vcrondcrstellingen die gehantcerd wor

den. 

In de cerstc plaats wordt miskend dat 

de moderne maatschappij, zoal<, die 

zich vanaf de zeventicndc ceuw heeft 

ontwikkeld, berust op ccn ver doorge-

voerde arbeidsdeling die 
lijk omdat een aantal prak-

tischc omstandigheden 
Zelfs burgers met ge-samenhangt met de 

compliceerdheid van de 

samcnleving. Deze 

beidsdeling strekt 

directe democratic onl11o

gelijke maakt
7 

Het gaat 

dan om twcc belcm111crin-

gen, 

- de massaliteit van de hui

dige samenleving, 

- het gebrek aan politieke 

informatie bij de burgers 

over de ingewikkelde pro

blemen van de moderne 

samenleving. 

een redelijke 

interesse in politiek 

zullen niet zo snel 

een uurtje achter 

het scherm gaan 

ar-

zich 

ook uit tot nagcnoeg aile 

ondcrdelcn van de maat

schappij waaronder de po

litick. Met de ontwik

keling van de massademo

cratie en de massapartij 

aan hct einde van de ne

gcntiende eeuw werd de 

politick geprofcssionali

seerd. Hct was l\1ax 

Weber die in 1919 in 

Polttik als Bent] dit voor het 

eerst scherp analyseerde. 

Dit '>taat in scherp contrast 

De ontwikkelingen op het 

tcrrein van ICT maakt het 

binnen afzienbare tijd 1110-

gelijk de technische en 

praktische beperkingen te 

ovcrwinnen, aldus de opti-

zitten om de laatste 

discussiebijdragen 

over de 

verzelfstandiging 

van de NS op te 

zoe ken. 

misten. Zo stelt de permanente be

schikbaarheid van informatie icderecn 

in staat zich op de hoogte te stellen van 

aile relevante ontwikkelingcn en feiten. 

Het interactieve karakter maakt vor111en 

van digitale discussie en besluitvorming 

mogelijk, waarbij het niet Ianger nood

zakelijk is dat burgers zich op ecn punt 

verzamelen om te kunnen mcebeslissen 

en discussiercn. Op elk willekeurig mo

ment kan de burgers gevraagd worden 

hun mening te geven of ecn besluit te 

nemen. 

Het klinkt aanncmelijk maar toch be-

tot de praktijk in Athenc 

waar iedcre vrije burger politicus of be

stuurder kon zijn en daarvoor soms per 

lot werd aangewezen. Daarbij client 

aangctekend te worden dat het volk, de 

vrije mannen van Athene, weliswaar 

zichzelf regeerde, maar slechts dankzij 

het feit dat het overgrote dee! van de 

volwassenen, de slaven en vrouwcn die 

hct merendeel van het produktieve 

werk verrichtten, was buitengesloten 

van het burgerschaps Binnen de groep 

van vrije burgers was er echter geen 

sprake van een politieke arbeidsdeling 

De opvatting dat cen dcrgelijke ar-
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hcid,dcling cigenlijk niet nodig is ligt 

ook nu nog vaak ten grondslag aan 

plcidooicn voor dirccte democratic. 

Hct is niet goed dcnkbaar hoe de vcr 

doorgevoerde taakverdcling in de poli

tiek is terug te draaien. Wei is het mo

gcliJk en wemelijk mcchanismen te 

introduceren op ba,is waarvan burgers 

hcter in staat ziJn om politici tc contro

lcren. Een bcpaald instrument van di

rectc democratic zou daaraan kunnen 

hijdragcn. Het correcticf referendum, 

ter aanvulling en verstcrking van het 

stclsel van vcrtegenwoordigendc demo

cratic, handhaaft encrzijds de gcgroei

de en noodzakelijk taakverdeling tussen 

politici en burgers, maar dwingt ander

zijds de politici, over belcidsonderdc

len die de burgers van belang vindcn, 

op niet vrijblijvende wijze verantwoor

ding at te leggen 

Belang publieke discussie 
Hct twecde wczenlijker problecm is dat 

de mens wei ccn sociaal wczen is, maar 

gcen politick wczen. Politick necmt 

voor zeer vee] mensen een relatief on

bclangrijke plaats in in hun dagelijkse 

Ieven. De meeste mcnsen zijn zclden 

actid bij de politiek hetrokken, zijn 

zeldcn acticf of op eigen initiaticf op 

zock naar politicke informatie. 

l'oliticke informatie bcreikt vee] bur

gers zonder dat zc zich daar daadwcr

kelijk voor inspannen. Ze verkrijgcn op 

ecn pa<,sieve wijze politieke informatie, 

via de televisie, de krant of via gesprck

ken met vricnden en hckenden. Het 

betckent dat de hereidheid om vecl tijd 

en energic in hct vergaren van politieke 

inlorrnatie tc invcsteren bij vee! burgers 

heperkt is. Uit het feit dat vee] informa

tic digitaal bcschikbaar is mag niet ge

concludeerd worden dat deze mcnsen 

deze informatie ook zullen raadplcgen. 

De passieve wijzc waarop de burgers de 

politick volgen lcgt grote beperkingen 

op aan het clectronisch raadplegen van 

de bevolking In het algemecn dicnt 

men zich tc realiseren dat hct pas zin 

hecft mcnsen naar hun mening tc vra

gcn, c.q. hun stem tc Iaten uitbrcngen, 

indicn ze cnige kcnnis hebbcn over het 

onderwerp llij vecl ondcrwerpcn is dat 

pas het gcval als er in de media uitge

brcid aandacht aan is besteed. Vooral 

bij ondcrwerpcn waar duidelijk ver

schillcnde meningen over bcstaan, leidt 

dat vaak tot mcningsvorming onder ecn 

groot dee] van de burgers. Puhliekc dis

cussic dient vooraf te gaan aan publieke 

meningsvorming. Het cnthousiasmc 

waarmee sommigc gemeentcn werken 

met stadspanels, vaak ook als alternatief 

voor het invoercn van cen referendum, 

is dan ook vcrbazingwekkend. Een dui

zendtal mensen vragcn naar hun me

ning over bcleidsonderdelen waar ze 

niet of nauwelijks van gehoord hcbben 

Ievert geen zinvolle informatic op. Een 

van de belangrijkste voordelcn van het 

corrcctief referendum is dat hct juist 

een publicke discussic oproept, die 

door grote groepen passicl vanuit de 

huiskamcr gcvolgd kan worden, bij

draagt tot kennisvermeerdcring en tot 

mcningsvorming lcidt. 

In de Atheensc stadsvergadering stond 

de discussie net zo centraal als de bc

sluitvorming. Bij verschillende vorrnen 

van tcledemocratic bestaat het niet 

denkbeeldige gevaar dat de interactievc 

mogelijkhcden door ccn beperkt aantal 

mensen gcbruikt wordt om intcnsief 

mce te discussieren, maar dat de discus

sic volledig aan het grote publiek voor

bij gaat. De ICT-aanpak, waarbij via 

bijvoorheeld de digitale stad in 

Amsterdam (ccn onderdeel van 

Internet) gediscussieerd kan worden, 

vcrbrecdt encrzijds de discussie maar 

versmalt de reikwijdte van de publiekc 
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di<;cu<;sie tcgelijkertijd. De mogelijkhc

den voor actieve deelname zijn ver

groot, iedereen kan een hijdrage 

leveren. Tegelijkertijd wordt het aantal 

memen dat kennis nccmt van de dis

cussic, de discussic volgt, de passieve 

deelnamc zo men wil, drastisch ver

klcind. Niet aileen omdat tot nu toe 

slccht<; weinigen de technische of prak

tische rnogelijkhcden hehhen orn ken

nis te ncrncn van deze digitalc 

discussie. Vee! helangrijker is dat 

slechts weinig burgers met cnige regel

maat actief op zoek zijn naar politieke 

inforrnatie, die van hclang is voor het 

uitoefenen van hun politieke rcchten en 

rnogelijkheden Niet alleen de techni

sche drempel om via Internet of op an

dere digitalc wijze inforrnatie te 

vergarcn is relaticf hoog. Het vcronder

stclt ten onrechtc dat vee! mensen op 

ecn actieve wijzc, die meer tijd vergt 

dan de huidige pas-,icvc wijze, met po

liticke informatic zullen omgaan. Zelh. 

burgers met een redelijke interesse in 

politick zullen nict zo snel even een 

uurtje achter her scherm gaan zitten om 

hijvoorbeeld de laatste discu"'ichijdra

gen over bi,voorbeeld 'de verzelfstan

diging van de NS' op te zockcn en te 

lezcn. Het op de hoogte hlijvcn van de 

politiekc ontwikkelingen via interactie

vc rncdia vereiq ccn grotere in~panning 

dan via de huidige media. Fen belang

rijke tunctic van de huidigc ma"amedia 

is bovendicn dat ze een sclcctie maken 

uit het nieuwsaanbod, dat bcspaart de 

gehruiker van hct medium een hoop 

tijd, en dat ze voorvallen in cen bredere 

context plaatscn. Het aanhieden aan de 

consumenten van een interprctatieka

der is esscntieel voor hct kunncn vol

gcn van veel ontwikkelingcn. Niet 

zozeer omdat de burger te dom of te 

onontwikkcld zou zijn om dat zelf te 

kunnen rnaar simpelweg vanwege het 

feit dar geen mens op alle door hem re

levant gcachte terreinen dat zelf zou 

kunncn. Bij de huidige ver doorgevoer

de taakvcrdeling in onze maatschappij 

hoort ook deze intermediairc functie 

van de massarnedia. 

Zolang de inforrnatie- en communica

tietechnologic geen aantrckkelijke rno

gelijkheden bicdt om op passieve wijzc 

politieke discussies en ontwikkelingen 

te volgen, zal de meningsvorming on

der een groot puhliek niet via de nieu

we media verlopen. De media, 

telcvisienicuws en de krantcn, zijn op 

dit punt als intcrmediair tusscn het po

litiek-bestuurlijk systeem en de burgers 

o1wervangbaar. Discussie via de vriJe 

publiciteit is csscntieel voor menings

vorming onder burger<, en kiezers en 

daarrnee voor de kwaliteit van de de

rnocratisch proces Het is niet goed 

voorstelbaar hoc IC:T kan bijdragen aan 

een kwalitatief hctcre relatie tusscn de 

politick en de burgers, zolang slechts 

rclaticl weinig rncnsen gebruik maken 

van de interactieve mogclijkheden. 

Dcnkhaar 1s wei dat kranten en televi

sicnieuws in de tockomst hun intcrme-

functie gedceltclijk gaan 

vervullen via Internet. Hct intcractieve 

karakter van hct medium zal daarbij 

van ondergcschikt belang zijn. Fender

gelijk gcbruik van de nieuwc mogclijk

hedcn zal niet biJdragcn aan nicuwe 

vormen van directc dcrnocratie. 

De stclling van Tops dat ICT tot nieu

wc vorn1cn van n1ening~vorming zal 

kunnen leiden 1s cnerzijd-, wei juist, 

maar ovcrschat anderziJds de mate 

waarin cr van deze nicuwc rnogeliJkhc

dcn gebruik zal worden gcmaakt" IC:T 

kan slechts een hescheiden cotnple

mentaire tunctic vervullen ten aanzien 

van de huidige media. Slcchts burgers 

die zccr gericht op zoek zijn naar he

paalde politieke informatic, of a! gctno-
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tiveerd zijn om dee] te nemen aan een 

oepaalde discussie zullen georuik rna

ken van de digitale mogelijkhedcn Dat 

zal ccn kleine minderheid zijn 

De ontwikkelingen op het gebied van 

de informatietechnologie zullen nict 

lcidcn tot ccn andere vorm van demo· 

cratie, namelijk directe democratic, zo

als sommigc optimisten vcrkondigcn. 

Hct is opvallcnd dat !'vl. de Hond, die 

crvan ovcrtuigd is dat we te maken 

heoocn met een digitale revolutie, maar 

die ook niet gespeend is 

worden. Wei bestaat de kans dat een 

deel van het publiek zich systematisch 

onttrekt aan nieuwsvoorziening. We 

hebben dan niet zozecr te maken met 

de posi tieve effccten van groeiende 

communicatiemogelijkheden maar met 

de negatieve. 

De vraag is of politicke partijen nog 

een intermediairc functie kunnen ver

vullen. In de ICT-literatuur vindt men 

regelmatig de stelling terug dat de digi

tale ontwikkeling de intermediaire rol 

van partijen volledig uit

van enig inzicht in politick 

gedrag, voornamelijk de 

organisatorische conse

quentics voor de politiek 

oenadrukt. In de tockomst 

lnformatie- en 
holt. Zo stellen Depla en 

Top<, dat de mogclijkheid 

van electronische volks-communicatietech-

nologie kan slechts 
raadplcging niet slcchts de 

represcntatieve democra

tie onder druk zct, maar 

ook de intermediairc rune

tic van politickc partijen 
11 

De juistheid van dczc stel

ling kan worden betwij

feld 

zou icdereen op ccn veili een bescheiden 

complementaire 
ge manicr met ccn soort 

pincode vanuit de huiska

mer kunnen stemmcn. Dat functie vervullen 

ten aanzien van de 
zou ook het organisercn 

van correctieve referenda, 

waar De Hond een voor huidige media. De intermediaire lunctie 

van partijcn bestaat uit <,tander van is. kunnen vcr

gcmakkell)ken De positie- vc invloed 

die het corrcctief rdcrcndum kan hcb-

hen op de rclatie tussen ourger en poli

tick is echtcr niet athankclijk van de 

digitale mogclijkhedcn "' 

Gevolgen voor partijen 
Voor de meningsvorming onder ccn 

groot puhlick is de intermediaire rol 

van de media onmisoaar. Hij cen toenc

nlcndc fragn1cntarisering van het nlc

dia-aanhod, hct gaat dan met name om 

hct gme1endc aantal telcvisiezendcrs, 

zullcn de media deze intcrmediairc rol 

oliJVCn vervullcn. Het hcrcik van clke 

zcnder wordt kleiner, maar dat hete

kcnt nict dat de diversiteit aan menin

gen zal toencmcn. De unitormitcit in 

de interpretatic van belangrijke geheur

teni<,scn zou wei eens groter kunnen 

twec onderdelcn. Als het gaat om de 

stroom van informatic uit het politick-

hestuurliJkc systeem is van oudshcr een 

belangrijke taak weggelcgd voor partij

cn. Zij dicncn informatie te sclccteren 

en te interprcteren voor de burgers. 

Dczc lunctic vcrvuldcn de partijcn met 

name in de tiJd van de verzuiling maar 

sinds enkelc decennia is ziJ grotendee]<, 

ovcrgenomen door de massamcdia. 

Daarnaast ochoort tot de intermediaire 

functic het vcrwoorden van water in de 

samcnleving leeft, bet nan)en<, groepen 

uit de bevolking tormulcrcn van cisen 

aan het politick-be<,tuurlijke '>ysteem 

Ook dczc functie wordt tegenwoordig 

veelal door andere politickc actorcn 

vcrvuld. Burgers hebbcn al lang ontdekt 

dat de weg via de politieke partij vcelal 

gecn effecticvc is. i\len bchartigt zijn 

0 
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he Iangen door zich rechtstrccks tot het 

vcrtcgenwoordigcnd orgaan tc richten, 

door hct inschakclcn van de media, het 

oprichten van actiegroepcn of door 

zich tc wenden tot bcstaande belangcn

groepen. Ook dezc ontwikkeling is niet 

het gevolg van ICT. hoogstens bicdt 

hct de burgers nog wat mecr mogelijk

hedcn. De belangrijkste achtcrgrond 

van dczc ontwikkcling is het sterk ge

stcgen opleidingsniveau van de burgers. 

Dit uit zich onder andere in een tocge

nomen politick zelfvertrouwcn en een 

grotere politiekc zelfstandighcid of zo 

men wil afnemcnde partijtrouw. 

Politieke partijcn hebben dit proces on

middeldc burger in politick ge"intcrcs

seerd zijn, mag men hier een redelijkc 

res pons verwachten. De PvdA experi

menteert hicr reeds op beschciden 

schaal mee. In de tweede plaats kunnen 

partijen informatie- en communicatic

technologie gebruiken om nieuwc vor

men van direct contact met kiezers 

mogelijk te makcn. Verwacht mag wor

den dat in de rcgel slechts ccn gering 

aantal menscn hier gehruik van zalma

ken. Deze mogclijkheid is nict slechts 

aantrekkclijk voor partijorganisatics 

maar ook parlementaire fracties zoudcn 

hierop kunnen inspelen 

In de derde plaats zullcn ontwikkclin

bcwust gestimuleerd door 

hct onvermogen om nog 

aan- sprekende en consis-

Politieke partijen 
gen up hct gebied van 

I CT een steeds grot ere rol 

tente maatschappijvisies te 

formuleren. 

kunnen informatie-
gaan spelen in verkiezings

campagnes. Dczc tendens 

is in 1994 al ingezet Hct 

zal daar primair gaan om 

toepassingen op het ge

bicd van opinie-onder

zock, focusgroepcn en de 

mogelijkhcden van direct 

lll!lil. Cezien hct heperkte 

en communicatie-
Hct teloorgaan van de in

terrncdiaire functic van 

partijen betekcnt niet dat 

partijen geen andere func

ties meer bckleden. Het 

rccruteren van politici 

technologie wei 

gebruiken om hun 

eigen functioneren 

te versterken. 
voor vertegenwoordigen-

de licharnen blijft een essentiele taak 

van de politieke partij Daarnaast is het 

nog steeds de taak van de partij en haar 

gekozcn vertegenwoordigers om keu

zen te maken op basis van cen afwe

ging tussen de vcrschillende in het 

gcding zijnde bclangen. 

Politieke partijen kunnen informatic-en 

communicatietechnologie wei gebrui

ken om hun cigcn functionercn te ver

sterkcn. Het zou dan onder andere 

kunnen gaan om een drietal punten. In 

de eerstc plaats zouden partijen, gezien 

het kwijnende bcstaan van het plaatse

lijke partijlcven. ICT ecn rol kunnen Ia-

ten bij de interne 

mcningsvorming in een partij. Cezien 

het feit dat partijledcn meer dan de ge-

bcrcik zullen interactieve 

media slcchts mondjesmaat gebruikt 

worden. De druk binncn aile partijen 

om met name in campagnes kostbarc 

vormcn van informatie-tcchnologie tc 

introduceren zal de komende jarcn gro-

ter worden. 

Slot 
Het is uitermate onwaarschijnlijk dat 

de ontwikkelingcn op het gcbied van 

ICT zullcn leiden tot gcheel nieuwe 

vormen van democratische besluitvor

ming ICT maakt directe dcmocratie, in 

de vorm van teledemocratie, technisch 

misschien op den duur wei mogelijk, 

maar de kans dat het zal worden inge

vocrd lijkt niet erg groot. Daarvoor kle

ven er tcveel andere bczwaren aan 
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dircctc democratic. Wei is het waar

<,chiJnlijk de1t ccn vorm ve1n dircctc dc

mocrCJtie, hct corrccticf referendum, 

ccn piCJCJts krijgt binncn hct stelsel ve1n 

vertegenwoordigende democratic. 

De ICT-ontwikkelingen, Internet en in 

de tockomst e1nderc vormen van inter

actieve communicatic hicdcn wei nicu

we mogclijkhcden voor participatie, 

tclcparticipatie Het wordt altham 

techni-,ch gemakkelijker om direct in 

contact tc trcdcn met politici, ambtena

rcn en politieke organisatie'>. Het i'> 

cchtcr ccn illusie om te verwachten dat 

daardoor de pe1rticipatic van de burgers 

stcrk zal stijgen. Tot nu toe blijkt dat 

vooral grocpcn die in het algemeen 

toch e1l gemakkelrjk tocgang hcbben tot 

het politickc systccm, belangengroe

pen, goed georganisecrdc bcwcgingcn 

en lobby's, gcbruik makcn van de nieu

we mogell]khcden om de bclcids- en 

besluitvmming tc bcrnvlocdcn. Dat is 

weliswCJCJr onvcrmijdclijk, maar recht

vaardigt wei een sccptischc houding te

genovcr hct ongcrechtvaardigde 

optin1isn1c von de 'tclcgclovigen' 
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