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Fictie en werkelijkheid liggen dichter bij elkaar dan wij veronder

stellen. De informatiemaatschappij is a! lang aan de orde in het da

gelijkse politieke handwerk, meer dan we willen toegeven. De 

informatietechnologie zal de wijze van besluitvorming in het pu

blieke en private domein be"invloeden en de burgers krijgen bijna 

onbeperkte keuzemogelijkheden. Deze medaille heeft echter ook 

een keerzijde. De vraag bij de titel van het symposium 'Politici en 

kiezers onder handbereik' is wie nu wie onder handbereik heeft. 

S 
telt u zich het volgende ecns 

voor. U komt 's avonds wat 

laat thuis na de sluiting van 

uw winkel - een 

wctcnschappclijke hoek-

handel - en u herinnert 

zich dat er nog bood

schappen moeten worden 

gedaan U bescft tegelijk 

dat cr de volgende dag -

cen zatcrdag geen tijd 

zal zijn naar de supermarkt 

te gaan U besluit virtueel 

te gaan winkelen. Volgens 

wei precies en geeft een Franse droge 

witte wijn aan. U klikt opnicuw op 

Franse wiinen en dan verschijnen cr en

kele zinncn oruw scherm, 

namelijk: "Overweeg nog 

een kecr uw kcuze om 

twee rcdcnen: 

a. U was 3 3 dagen gel eden 

regen de Fransc kernproe

ven bi1 de electro- nische 

volksraadpleging in op

dracht van de mini>ter van 

lluitenlandse zaken, 

h U bent lid van cen mi-

het rccept van de super- lieu-organisatie die acties 

marktketen van de week Drs. WI Deetnum vocrt ter boycotting van 

hebt u onder meer ecn drogc witte wijn Franse produkten." 

nodig. U klikt met uw muis en u ziet or lk vermoed dat professor Snellen dit 

uw grootbeeldscherm schappen met 

een grout scala aan droge wittc wijnen, 

verschillend naar karakter en prijs, af

komstig uit I talie, Spanje, Zuid-Afrika, 

Australie en zclts ecn tot LIW verbazing 

uit Zuid-Limburg Llw recept is even-

hedoeldc toen hi) schrect "de relatic 

met de democratic betrcft het rccht au

tonoom een bceld van zichzelf naar 

huiten te kunnen projecteren. Het is 

niet aan andcrcn mijn voorkeurcn in te 

vullen, inconsistentics van mijn voor-



kcuren met mijn andere gedrag aan de 

ordc te <;tellen of wetenschap met be

trekking tot mijn achtergronden direct 

of indirect - via gerichte toezending 

van materiaal - tegcn mij tc gebruiken", 

en toen hij daarvoor schreef in wat 

plcchtigcr bewoordingen: "het gaat om 

comtitutioncle rechten van vrijheid van 

vercniging en vergadcring, van vrijc 

meningsuiting, van beschcrming van de 

persoonlijke heschcrmingsfeer." Hij 

slaat de spijker op zijn kop 

Fictie en werkelijkheid 
Misschicn dcnkt u dat het voorbeeld 

van zocvcn pure fantasie is, maar strikt 

genomen gaat her om maximaal drie 

gegevenshcstanden, namclijk die van 

de supermarktketcn, die van het he

talingsverkeer en die van de electroni

<,chc volksraadplcging Twce van die 

drie hestanden bestaan a! min of mecr. 

t--lisschien denkt u dat hct voorheeld 

onzin is, omdat de rrivacy toch wei ge

garandecrd zal zijn. Privacy kan even

wei gegarandeerd worden, zodat het 

verzoek tot heroverwcging van die kcu

zc wiJn aileen en uitsluitend op uw 

schem1 verschijnt en nict met naam en 

toenaam op dat van een ander. 

tvlis-.chien denkt u dar u nooit zo gaat 

mccwerken aan de koppeling van data

hestanden van zoeven aangeduid, maar 

soms hebt u er voordelcn van. 

Een heel ander voorheeld: wanneer 

cvcntuele dieetvoorschriften van een 

arb gekoppeld kunnen worden aan de 

levcnsmiddelcn waaruit u kunt kiezen. 

Fictic en werkeli,kheid liggcn dichtcr 

hq clkaar dan wiJ vcrondcrstellen. 

F.en tweede voorhceld van een andere 

ordc en met een heel ander karakter. 

Een ficticf voorbceld en een voorbeeld 

dat war mij betrcft ficticf zal blijvcn, of

<,choon jc dat nooit zeker weer in scimcc 

jillion Een voorbeeld uit de hard-hack-

fiction zoals de Engelsen dat noemcn, 

ge'>chreven door Andrew Roberts in 

een thriller Hij gaat uit van ecn bu

reaucratische superstaat van de 

Verenigde Staten van Eurora in 2045, 

ccrder tot stand gekomen op basis van 

een referendum waarmee is gemanipu

lcerd. Een surerstaat ook waar corrur

tic en discriminatie plaatsvinden 

llurgers beginnen een vrijheidsstrijd. 

De supcrbureaucratie wordt niet meer 

geduld. Menscn van vices en bloed ko

men in verzet. 

Nude actualiteit. In sommige gemeen

ten wordt bij voorgenomen concreet 

beleid eerst via peilingen marketing ge

daan naar voorkeuren en wcnsen van 

burgers. Dan vindt bcsluitvorming 

plaats Na enige tijd wordt gecvaluecrd 

door de mate van tevredenheid van 

burgers te mcten. 

Politieke partijen volgen nauwgezet de 

opinicpeilingcn en lctten daarbij rre

cie-. or de voorkeurcn van burger-. ter

zake van rrioriteiten in belcid. Or dit 

punt kunnen de topics van rolitieke be

leidslieden met grote mate van zeker

hcid voor een half jaar worden 

voorsreld Rccentclijk heeft de PvdA, 

alvorens met bcpaalde voor<,tellen in de 

-.leer van de socialc zekcrhcid te ko

rnen, via een opiniebureau gevraagd 

naar de voorkeuren van haar achterban 

en hrcder van de kiezcr-.. 

De informatiemaatschappij is a! lang 

aan de orde in hct dagelijhe rolitiekc 

handwerk, meer dan we willen toege

ven. Dat is ook niet verwonderlijk in

dicn men bedenkt dat de 

stcekproeftechnieken een behoorlijke 

mate van betrouwbaarheid vcrschaftcn. 

Enkele conclusies 
Cenoeg voorbecldcn. Fictie en non-fie

tie. Enkele tussenconclusies kunnen a! 

worden getrokken. 

-1 

0.' 
r. 

Vl 

u 

;;o 

)> 

)> 'I 

7' 

I 
I 



0 

f-

- We Ieven inmiddcls in cen informatie

maatschappij, zij het nog niet lang 

Vee\ zal er nog gaan veranderen en 

wcinig is op dit moment precies te 

voorspellen. 

- De mogelijkheden van de informatie

tcchnologic zullen de wijze van besluit

vorming in het publieke en private 

domein bc'invloeden. Hierbij dient te 

worden bcdacht dat de grcnzcn tusscn 

die domcincn gccn vast gcgcven zijn, 

maar zullcn gaan schuiven. Ook client 

men zich te realisercn dat dcze vcran

deringen zich kunnen voltrekken bij 

handhaving van de bestaande formele 

rcgcls van dcmocratische bcsluitvor

ming. Voorts zal hct aantal actorcn 

groter worden en hun 

Er is niets nieuws onder de zon' 

In kite gaat het om vragen naar samcn

hang tusscn gebeurteni<,sen en opvat

tingen. Naar samcnhangcn tusscn 

ontwikkelingen in de samcnleving. 

Daarmee wordt geraakt aan de <,amen

leving zelf, alsmede de normen en 

waardcn die hct bindwcd<,c\ van die sa

menleving makcn. Dit alks gold, geldt 

nu en zal ook in de toekomst aan de or

de ziJn. i\1isschten zqn de gevestigde 

opvattingen en traditionele besluitvor

ming<,procedures minder vanzc\f,pre

kend aan het worden. i\1isschien is cr 

daardoor ook een groter risico van ero

sie van de normen en waarden waarop 

de samenlcving stoelt. Dat vcrgt alcrt-

heid. ook in het politieke 

anonimiteit zal toencmen. 

- De burger krijgt hijna 

onbeperktc kcuzemoge

liJkhcdcn waarmee de be

stuurder en de politicus 

rckcning zullen moeten 

houden. Er is echter ook 

ecn keerzijde aan dczc 

De grenzen tussen hestel. War te docn en wat 

dienen met name politickc 

partijen te docn a is centra

le instituties in een demo

cratic. 

het publieke en 

private domein 

zullen gaan 
Politieke partiJen hebhen 

de taak zich over concrete schuiven. 

medaille met vele voorkeuren. De voor-

keurcn zelf kun11cn door de bcstuurder 

op intcgcrc en nict intcgcrc wijze ge

manipuleerd worden. 

Burgers blijvcn gclukkig memcn van 

vices en bloed, die soms de rationaliteit 

van het heleid, de rege\s en de logica 

van de bcsluitvorming aan hun laars 

Iappen als bijvoorheeld de grondwaar

den van humanilcit dreigcn weggcdrukt 

te worden. 

Aandachtspunten 
Dit alles kwam op hij overdenking van 

de titel van dit symposium 'l'olitici en 

kiezcrs onder handbereik' Daarhij 

vrocg ik miJ at wic nu wic onder hand

bereik heelt. Strikt genomen cenzellde 

type vraag. ol wellicht dezellde vraag, 

als wic controkert hen dtc controlcrcn. 

problemen uit tc spreken 

die in het publieke domein burgers he-

zighouden en sugge<,ties voor op\o,.,in

gen te doen. Zij dienen dat niet te doen 

op ad-hoc-basis, maar op basis van bn

gne-tnmijn-visies op de Inrichting van 

de samcnlcving en de ontwikkclingcn 

in de samenlcving en de wereld. Het 

een en anckr dtent gehasecrd tc ZIJn op 

grondige analyse van de lcitcn. Ecn 

dergclijkc taakvcrvulling zal hiJdragcn 

aa11 hct vcrtrouwcn in de politick en zal 

dat vcrtrouwcn kunncn verstcrkcn. 

Bovendicn wordt zo continu'itcit meei

gewaarhorgd en kunncn inconsistcnties 

in her ovcrheidsbelcid worden bcpcrkt 

Daarom i-; een krachtige linanciclc on

dcrsteuning van de wetl'nschappelijkl' 

institutcn van de politickc partijen uit 

de publieke midde\cn wenselijk Het 

functioncrcn van de democratic IS 111 
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het geding Ovcrigens blijf ik de 

groot'>t mogelijkc aarzelingen behou

den ten aanzicn van verdere dircctc 

-,ubsidiering van politieke partijen, bc

houden<, enkclc speciheke activitcitcn, 

zoals die van de wetenschappclijke in

'>ltturen. 

Twecdc aandachtspunt bctrdt de pre

sentie van politicke partiJen in de mc

dta. Wanneer gehecht wordt aan het 

hebben van visic-, op concrete oplo"in

gen, dan is het cssentieel dat deze voor 

het voetlicht van de burgers kunnen 

worden gebracht. Daarmee wordt het 

publieke debat gediend en worden bur

ger-, ge'informeerd over de onderschei

den opvattingen van politici en 

bestuurders. De verschetdenheid in de 

media is in zekcre zin cen garantie dar 

dat uitdragen en bediscussieren kan 

piJatwinden. ook op dit moment, of

schoon men zorgen kan hchben in ver

hand met de belcisdvoornemens voor 

het publieke besrel Dit alles laat even

wei onverlet dat de rcgelingen die er 

landelijk zijn om de presentie van poli

tiekc pJrtijen in de media te waarbor

gcn, op hct lokale en regionale vlak 

ontbrekcn. Terecht hecft Rottenberg 

voor dat punt enigc tijd gelcden aan

dachr gcvraagd Ook op het regionalc 

en loble vlak zal ecn pre-,entie van po

liticke partijcn voor radio en televi-,ie 

moeten worden geregeld. 

Fen derek aandachtspunt hetrcft de 

taakvcrvulling van de Tweede Kamer. 

Recenrell)k hecft de hoofddirecteur van 

de VNC, de hcer De Vries, ervoor ge

plcit dat de Kamer mecr onderzoek 

gaat cloen jui'>t naar de sa men hang tus

sen ontwikkclingen zoa]<, zoevcn is 

oangcgcvcn. Hct zou cron1 gaan die ')ZJ.

menhangcn zichthaar te maken voor de 

burger. Die <,uggestie acht ik een waar

devollc. Onk up deze manicr kan wor

den bijgedragen aan het publieke dehat 

en aan het verstcrken van het functio

neren van politieke partijen. 

Het vierdc aandachtspunt betrcft hct 

overheidsbclcid als zodanig [r wordt 

vee I gesproken over de intormatiemaat

'>chappij, maar dat vcrondcrstelt wei dat 

burgers met de informatie kunnen om

gaan. Hierbij gaat hct niet aileen om de 

techniek voor het toegang krijgen tot 

gcgevensbestanden (informatie), maar 

ook om de vaardigheid via netwerken 

met anderen te communiceren, en niet 

in de IJatste plaats om het toevoegen 

van nieuwc informatie. Toevoegcn van 

nieuwc informatie betckcnt in feite het 

toevocgen van kennis. Daarom i'> het 

van zo grote betckeni-, dat in het onder

wijsbe-,tel meer aandacht wordt gege

ven aan tal van aspecten verbonden aan 

de informatietechnologie, maar bovenal 

zal de samcnleving zeit bercid moeten 

ziJn meer in her ondcrwijs te investeren. 

Wanneer het gaat om het aandacht be

steden aan tal van onderwerpen en ont

wikkelingen die burgers rakcn, dan i-, 

juist een goed publick hestel dat niet 

gebukt gaat onder de dictatuur van kijk

cijfcrs, van belang Dit is het viJfde aan

dachtspunt Het puhlieke be-,tel kan zo 

bijdragen tot een democratisch burger

schap Terecht heeft het Rathenau 

ln-,tituut hierop recentelijk gewezen. 

Het zesde aandachtspunt raakt het 

doelgroepcnbelcid. _lui'>t wannecr het 

gaat om democratisch staatsburger

<,chap, is aandacht nodig voor groepen 

die nog nier of in te geringe mate parti

ciperen in het openbare Ieven. Hierbij 

kan gedacht worden aan jongeren - en 

daarom zijn jongerenorganisaties bij po

liticke partijen van zo grote berekcnis -, 

maar ook aan allochtoncn, vrouwen, 

etc. 

Dr1. WI. Dcetnum i1 Poorzitler t!i/11 ,lc lTiuccde 

K,nncr 
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