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De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie 

leggen een aantal inconsistenties in de democratie-theorie bloat. 

De democratie in haar verschillende verschijningsvormen komt in 

conflict met zichzelf. Dit laat de politieke partijen niet onberoerd. 

De vraag is vooral of dezelfde technologie die de inconsistenties 

zichtbaar maakt ook kan worden benut om de inconsistenties te 

overwinnen. 

D 
1t 1ckraat zal 1k 111 t\\ce 

<,tappen ophouwcn In de 

eer<,tc '>tap wd 1k 111gaan op 

de VI aag hoe ontw1kkel1n 

gcn 1n inforn1atie- en comnlunicatie

technologie (ICTI invloed 

hebben op de wijzc waar

op wij over -,taatkundige 

en politiekc verhoudingen 

dcnkcn. In de tweedc <,tap 

wil ik Iaten zien wclkc in

con<,istentic<, in onzc de

mocratie-thcorie aan hct 

Iicht kumcn dour de toe

passing van hc-,chikbare 

ICT-applicatie<,_ 

wustzi[n, dat cr met de democratic ict<, 

aan de hand i'> en dar cr zich voor poli

tieke partlJen dilemma', voordocn. 

Laten wij dus de eerstc <,tap zcttcn en 

ons alvragen hoc IC:T-ontwikkclingcn 

doorwcrkc11 in onzc wq

zcn van denkcn en handc

lcn. Son1n1igcn von on<., 

zijn wcllicht ovcrtuigdc 

tech no log ic-dctcrm in i '>ten 

Volgcn'> hen hcpaalt de 

tcchnologischc Olltwikke

ling onzc w1jzc van Ieven 

en wnkcn. Zq zockcn 

ovcral oorzakelqkc vcr

handen tLJ'.SCn JliCLJWC 

7ou 1k aileen maar over technologi'>che vondstCJl 

hct twecdc ondcrwcrp. de Pmj111r.dr I Tlu\-l.S11elle11 en maat'>chappelijkc ont· 

zichthaar wordcndc inconsistcntJcs 

hinncn de ckmocratic · pratcn. dan zou 

hct hctoog in de Iucht komcn tc han

gcn. lk nwct ccr'>t Iaten zicn dat ICT 

bcpaaldc zakcn dwingcnd aan de orde 

'>tclt. !'a-, als her mcchani-,mc van de 

IC::T-invloed is ondcrkcnd. hc-,taat cr 

ccn kan<, op overtuigd prohlccmbe-

v!lkkclingcn. Andcren <,taan ccrdc:r op 

hct standpunt dat technologiccn <,ocia

lc con<,tructic'> zip1 en daardoor al'>plc

gclingen van memchjkc amhit1cs. Voor 

hen hcdt technologic niet ict'> dwln

gcnd.., nlatJr opcnt zij horizontcn van 

mogelqkhedcn Weer andercn kiczcn 

nict tussen dcze heidc uitc1·stcn. maJr 
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qcllcn zich op het standpunt dater van 

een wederzitdse conditionering van 

tcchnologi-,che mogelijkhedcn en maat

schappelijkc ontwikkelingen sprake i'> 

r\lipl overtuiging is dat IC:Tontwikke

lingen nict zonder meer de 'oorzaak' 

van hepaalde politickc en maatschappe

\ijkc vcranderingen zijn, maar dat ziJ 

evenmin als vrijhlijvende verschijnsc

kn hc<,chouwd kunnen worden. 

Tcchnologr<,che ontwikkclingcn, al-, de 

ontwikkclrngcn in lCT, makcn dec\ uit 

van orlZc gccstclijkc en culturele ont

wikkclrngen Verandcrcndc potcntiali

tcit van IC:T verandert ons beeld van de 

wcreld en van wat wiJ daarin kunnen 

vcrlangen. 

'Logica van de situatie' is 
veranderd 
Ontwikkclingcn rn IC:T hehhen de laat

'>te vqftig 1aar onzc 'logica van de -,itu

atic' vcrandcrd. Wij vinden het nu 

logisch bcpaaldc tocpa<,<,ingen van ICT 

in tc zetten, on1dat vcrvanging van 

mcnse\ijkc arbcidskracht door IC:Ttoe

pa<,<,ingen zoveel economischer is. Met 

andere woorden: on<, kosten-optimum 

is door de heschikbaarhcid van \C:T

tocpassingcn gewiJzigd Dit is geen 

toeval\ige ontwikkeling, die wij ook an

dcr'> zouden hehhen kunncn willcn, 

maar een 'natuur-noodzakelijke' veran

dcrrng in onze manier van dcnken, die 

met de ontwikkcling van de technolo

gic gcgcvcn is. Of wiJ het zouden wil

\cn of nict. wiJ zoudcn om daar niet 

aan kunncn onttrckkcn. Openhaar he

'>luur, hankcr1, vcrzekeringcn en andere 

organisatics waarvan lCT de kcrntcch

nologic i~, aanvaardcn de wijziging in 

produktrduncties tengevolge van de 

bcschikbaarhcid van lC:T a\<, cen van

zelfsprckcndhcid TocpaS'>ing van ICT 

is voor dcze organisatie'> een vanzelf

sprckcndheid In hct Iicht van het door 

ICT gcschapen kosten-optimum zou 

het ondenkhaar voor ons ziJn de uitke

ringcn van studiefinanciering of huur

suhsidie nog steeds handmatig te Iaten 

plaatsvinden. 

Voor organisatics waarvan IC:T de kern

technologic is verandert echter niet ai

leen het kosten-optirmrm, maar ook het 

service-optimum. Zaken die zonder 

ICT niet binnen enkelc weken konden 

worden afgchandcld, kunnen nu in en

kele minuten worden gcrcgeld. Een 

vliegrcis hoeken, een eftectenordcr 

plaatsen, een rcisverzekering regelen, 

een bijstandsuitkcring vaststellen gaat 

met IC:T sneller en accurater dan zon

der. Wcderom kan men niet zeggcn, dat 

lC:Tontwikkclingcn de 'oorzaak' zijn 

van de tocpa<,<,ing van lCTapplicatics, 

maar het service-nivcau dat zrj mogelijk 

rnakcn gaat tot de 'logica van de situatic' 

hehorcn, waar nicmand meer met goed 

fatsoen omheen kan. '011e slof> shops' of 

'service-centra van de overhcid' zijn 

goede illustraties hoc hct onder invloed 

van IC:Tontwikkelingen verandcrcnde 

<,ervice-optimum doorwcrkt in de struc

tuur en het functioncrcn van hct open

baar bestuur. 

Zo geldt voor staat en openbaar hc

stuur, dat IC:Tontwikkelingen niet ai

leen het kosten-optimum en het 

service-optimum hebben gewijzigd, 

maar ook het democratisch optimum. 

Ook ten aanzien van onze ideeen, wat 

wij normalc democratische praktijken 

vindcn, docn de IC:Tontwikkelingen 

zich gelden Ontwikkelingen in infor

matie- en communicatie-technologie 

hehben een zodanigc transparantie van 

maatschappelijke toestandcn gescha

pcn, dat problccmsituaties ondubbel

zinniger dan ooit uit de informatie

systemen naar voren komcn. Dit geldt 

vooral voor hct opcnbaar be<,tuur, waar 

transactiesystcmen de contacten en de 
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behandelingsslappen van de overheid 

ten aanzicn van burgers en clienten 

vastleggcn. Anderzijds hcbben marke

ting-toepassingcn van ICT, zowcl in de 

vorm van massa-sumeys als in de vorrn 

van het afleiden van prohelen uit gege

vensbestanden, ecn zo hoge vlucht ge

nomen, dat men het zich nauwelijks 

kan veroorloven een politieke agenda 

op tc stcllen zondcr daar rekening mee 

te houden. Tegen deze achtergrond van 

toegcnomen transparantie en marke

ting-toepassingen kan men de opkomst 

verklaren van een veelhcid van initiatic

ven als stadsgesprekken, stadspanels, 

stadsraadplegingen en -referenda, kwa

liteitspancls, welzijnsindcxen en dergc

lijke mcer. 

Conclusie: de logica van de democrari

schc situarie is nict meer wat zij is ge

wcest. Dit speclt zich af in ons denken. 

Als wij geen dcmocraten zouden zijn 

gewcest, zouden wij ook geen vcrande

ring in de logica van de situatie hebben 

aangetroffen. Ons democratisch be

wustzijn lokt evenzeer ontwikkelingen 

in ICT uit als omgekeerd. Vee! van de

ze democratische ambities hebben ge

sluimerd, omdat wij gcen informatic

technologische mogelijkhcden tot re

alisarie van die ambities zagen. Het 

tijdpcrk van de postkoets liet analyti

sche beschouwi ngen over democrati

sche wcnselijkheden toe, die op gecn 

enkcle wijze te realiseren viclcn. 

Plotseling worden wij overvallen door 

democratischc technologischc moge

lijkheden, die wij gevoegelijk buiten 

haakjes hadden geplaatst Daarrncc is 

onze gecstelijke rust verstoord. Die 

gecstelijke rust betrcft met name enkcle 

inconsistentics in de democratic-theo

rie, die bij gcbrek aan technologische 

mogclijkheden kondcn blijven sluime

ren. De term inconsistentics is mis-

schien wat uitdagend. Wat ik bedoel is 

dar de democratie in vcrschillendc vcr

schiplingsvormen in conflict komt met 

zichzelf 

lnconsistenties in democratie
theorie 
Een eerste inconsistent1e in de demo

cratic-thcorie doer zich voor tusscn hct 

oordcel dar een clcctoraat over ccn si

tuatie hccft en de verandcring die hct 

in de situatie wil aanbrengen Er is een 

larente spanning russcn de betekenis 

die in ccn democratic cnerzijds aan in

lormatie- of opinie-overdracht wordt 

toegekcnd en anderzijds aan mandaat 

of wdsovcrd,·acht. Voor de opkomst 

van de huidige ICT-tocpi!Ssingen gc

schieclde de opinie-overdracht in een 

democratic vooral via massa-media, 

waarin de zogenaamcle 'publickc opinie' 

naar voren kwam. De dcmocratische 

vertegenwoordigcrs interpretecrden cle

ze publieke opinie met een min of mcer 

uitgebreide vrijheiclsmargc Zoals 

Edmund Burke aan het begin van de ne

gentiende ccuw zei: "Mcnscn hebhen 

mij niet gckozen omdat ik zo goecl hun 

opinies vertcgcnwoorclig, maar omclat 

ik zo'n gocde kijk heb op het algemecn 

belang." Door de siLllers om de lwsraan

dc opinies die lccfclen hi) her clcctoraat 

was de scheiding tusscn informatie

overdrachr en wils-overdracht een na

tuurlijk dcmocratisch gegeven. De 

interprctaticruimte tusscn beide were! 

door de volksvertegcnwoordigers min 

of mcer bekwaam opgevulcl De opinie

overdracht mocht zelfs grondwcttclijk 

nict als lastgeving worden opgevat. 

De opkomst van ICT hecft echrer her 

onderscheicl van informatie-ovcrdracht 

en wils-overdracht tussen clcctoraat en 

volksvertegcnwoorcligers opgeheven. 

Tusscn de opinics van de bevolking en 

haar preferentics zit nu nauwclijks Iicht 
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mccr. Fen opinic-onderzoek wordt dan 

ook a], vcrtrouwensvotum beschouwd. 

Ecn twccde incomistentie in de demo

cratic-theorie hccft betrekking op het 

onderscheid tussen territoriale ge

zichtspunten en hclangen en idcologi

sche gezichtspunten en helangen. De 

eerste komen tot uitdrukking in ecn 

districtenstelsel en de laat<,tc in een 

<.telsel van cvcnredigc vertegenwoordi

ging Het is intereS'>ant te zien dat de 

laatstc Jarcn initiaticven opkomen de 

inconSJstentic tussen beidc vormen van 

gitimatie te Iaten plaatwindcn 

Een dcrde inconsistentie in de demo

cratic-theorie is het naast elkaar be

staan van democratischc vertegen

woordiging op verschillende bestuurs

lagen De democratie wordt daardoor 

voortdurend tegen zichzclf uitgespeeld. 

Ofwel de belangcn van de lagere be

stuurslagen worden door besli'>singen 

op hogere bestuurslagen gcfrustreerd, 

ofwel de besli">ingen van de hogere be

stuurslagen worden door de lagere be-

stuur<,]agcn onaanvaardbaar lang 

vertegenwoordiging te 

ovcrwinncn door ze naast Aan de ambtelijke 
vertraagd. Theoretisch 

kan men voor deze pro

blemen wei een oplossing 

vinden door besluiten op 

dat bestuurlijke niveau te 

Iaten nemcn, waar hun ge

volgcn volledig worden 

gc'internal isecrd. 

l'rincipicel kan men een 

oplossing trachten te vin-

elkaar te Iaten bcstaan. Zo 

vcrkrijgt de democratic 

twee bases van lcgitimatie: 

een tcrritoriale basis en 

cen ideologische basis 

1\len hedcnkc echtcr wei 

dat deze legitimatics haab 

op elkaar staan. Wat van

uit ideologisch oogpunt 

apparaten moet een 

plaats in onze 

representatieve 

democratie worden 

toegekend. 

een materieel of immatericel deelbelang 

is zal vaak vanuit territoriaal oogpunt 

ccn algcmeen he lang zijn. 

Districtsvcrtegenwoordigcrs in de 

volksvertegenwoordiging zullen dan 

een eenduidig algcmecn be lang van de 

territoriale achtcrban vertegenwoordi

gcn dat haaks staat op de specialc be

langen van hun ideologische collega's. 

Ontwikkelingcn in ICT zullcn deze in

consi<,tcntie aanscherpen. Men denke 

hijvoorheeld aan toepassing van geo

grafische inlom1atiesystemen, die op 

basi'> van objectievc transactic-infonna

tie problemen - eventuccl als cumulatie 

van knelpunten - van een regio zicht

baar zullcn maken. Hct zou ccn inte

rcssant fantasie-expcriment zijn de 

parlementaire behandcling van regiona

lc projecten als Hetuwclijn, de Hoge 

Snclheid,]iJn of de uitbreiding van 

Schiphol op basis van deze dubbclc le-

den door subsidiariteit als 

richtsnocr te nemcn. Praktisch kan men 

kiezen voor een decentralisatie-bcleid. 

Maar ICT-toepassingen zijn ook hier 

weer spelbreker Zij scheppcn een zoda

nige mate van transparantie in het ver

kecr tussen de verschillcnde bestuurs

lagen, dat de pogingen tot decentralisa

tie van beleid worden gcfrustreerd. 

Hogere bestuurslagen beschikken over 

gedetaillcerde gecomputeri'>eerde ex

ploitatie-ovcrzichten van lagere be

stuurslagen, die hen in staat stellen 

daaruit allcrlei indexcijfcrs en normge

tallen voor de lagere bestuursorgancn af 

te leiden. Lagcrc bestuursorganen anti

ciperen op hun hcurt op dezc transpa

rantie met volgzaam gedrag. 

Een vierde inconsistentie in de demo

cratiethcorie is dat zij geen keuze 

maakt tussen directe en indirecte de

mocratie, maar deze hcide een grond

slag van legitimatie gecft Toch staan 
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zij op gespannen voet met elkaar. lk 

nocmde zojuist a! de interpretatie-vrij

hcid, die de volksvertegenwoordigcr 

zich in ccn rcpresentaticvc democratie 

voorbchoudt. Zolang cr van een 'ken

nistekort' over opinies en prcfcrenties in 

hct democratischc verkeer tl!',<,cn clcc

toraat en volksvertegenwoordiger spra

ke was, kon de indirccte democratic 

nog als een noodzakclijk kwaad worden 

beschouwd. i\ laar nude ontwikkelingen 

in ICT cen dergelijk kennistekort dc

finitid hcbben overwonncn, komt de 

indirecte democratic meer dan ooit als 

een secor1d hesl oplmsing naar voren. Wij 

zien dat aa11 allcrlei tekcncn. Het refe

rendum wint aan aantrckkingskracht. 

Het rccht van terugrocping van volks

vcrtegenwoordlgcrs wordt hcsprcck

baar. De bepcrking van het 

lidmaatschap van volksvertcgenwoordi

gcrs tot enkele zittingstcrmijnen wint 

ovcral veld. De spanningen die ik onder 

de andere inconsistentics in de demo

cratietheorie naar voren heb gebracht 

vcrsterken het negatieve heeld van de 

rcprcsentatieve democratic nog mecr. 

Een vijtde en laatste inconsistcntie in 

de democratiethcorie die ik kort zou 

willen noemen is de eenzijdige gcricht

hcid van deze thcorie op de beleidsvor

ming en de verwaarlozing van de 

beleidsuitvocring. De wil van hct clec

toraat komt volgcns de theorie vooral 

tot uitdrukking in de wetgevcndc vcr

gadering Daar regeert hct volk zich

zelf De bclcidsuitvoering wordt in de 

democratictheorie heschouwd als een 

logisch uitvloeisel van de wctgeving en 

niet a]<, ccn zcllstandig object van de

mocratische wrlsvonning door de bur

gers of de volksvcr-tegenwoordigers. 

Dit is ccn opvatting dil' wei tc plaatsen 

is in hct dcnken van de tijd waarin de 

Trills Polllic11 is ontstaan, maar nict in 

een tijd waarin de ICT-ontwikkelingen 

jui'>t de mogelijke grccp van de volks

vertegcnwoordiging op de heleidsuit

voenng verstcrken. Ecn crnstig hezwaar 

van een dergclijke democratic-opvat

ting is, dat de bureaucratic daarmee 

huiten de democratischc \w.invlocding 

blijft vallen. De amhtcli)ke apparatcn 

worden door de hcnutting van de ICT

mogelijkhedcn rclatief machtigcr tl'

genovcr de volksvertcgcnwoordigers. 

Wij hebben dat met name in ondcrzoe

ken op lokaal niveau kunncn vaststel

lcn. Het ambtl'lijk apparaat hcdt met 

hchulp van IC:T-tocpassingen ccn bctcr 

beelcl van de plaatselijke situatic dan de 

lokale politrcr Zij dreigen dan ook de 

lokalc politici h11 de politickc agcnda

vorming buiten spcl te zctten 

Mi1ns 1nziens dwingcn de IC:T-ontwik

kclingcn ons er toe aan de ambtclijkc 

apparaten ccn plaats in onzc reprcsen

tatieve denwcratie toe te kcnnen. Naa<,t 

de politickc volksvertegenwoordiger 

zou er dan een plaats moeten worden 

ingeruimd voor de amhtclijkc volksver

Legenwoordigcr. Hct opnemcn van de 

bureaucratic in hct vertegenwoordigen

de bc<,tcl is ecn heter altcrnatief, dan 

het stilzwijgcnd Iaten marginali-;eren 

van de politick door de hurcaucratie 

Voor politiekc partqcn hrcngcn de ver

schuivingen 1n hct dcmocratisch opti

tlllltll die een gcvolg zi_jn van 

ICT-ontwikkclingen een aantal dilem

ma's mcc Als de democrat1c-theorie op 

de hclling moet zal dat de politickc 

partqcn nict onberoerd Iaten. 

De vraag zal daarhij vooral zip1, ot dc

zclfde technologic, die de incon<,istcn

tics in de democratic zichthaar maakt 

ook kan worden hcnut om de incon-,i-,

tentics tc overwinnen. 
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