
De informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft grote in

vloed op politieke partijen en hun relatie tot hun volksvertegen

woordigers. Partijen dienen het interne debat een belangrijke 

plaats te geven, het publieke debat te faciliteren door middel van 

ICT en deze in te schakelen om informatieverschaffing van bin

nenuit te versterken. Doen zij dit niet, dan bestaat het risico dat 

zij hun functie verliezen. Bovendien zou het publieke debat dan 

uitgehold raken. 

D 
eze centrale vraag rn m•Jrl 

hctoog rs Wat rs rn het 

electron he he tl)drer k de 

hestaansgrond van een po 

litieke panij, en dan met 

name van cen politrekc 

partij op lcvcnsheschouwe

lijke grondslag zoals hct 

C:DA~ lk wil dit vooral he

kijkcn vanuit de relatic tus

q:n de panij en de 

vol k -,vcrtcgcnwoord igcrs 

die I medc 1 narncns deze 

partl) gckozcn zijn. 

genover de kiczer voor een suhstantieel 

dcel ontlenen aan het kit dat de kiezcr 

zich kan herkennen in dat debat en dat 

ook uitdraagt lk zal ook enkele conclu

sies trekken over de rol 

van inlormatietechnologie 

in dat proces. 

Hct door llliJ tc gcver1 ant

woord zal zip1 dat de poli

tiekc rartij !weer) de 

plaah zal mocten worden 

ProfdrJCi\1. vcm 
Eij11diJOlJC11 

Provocercnd zou de vraag 

gestcld kunnen worden: 

zouden rolitieke parti)en 

op dit moment worden 

uitgevonden al<, ze nu niet 

zoudcn hcstaanc F.n het 

antwoord zou mogelijk 

ontkennend luiden, tcnzij 

de parti 1 voor de gekozene 

cen forum vormt waarin 
waar hct puhliekc dchat vanuit ccn <,pc

cihckc uptick wordt gcvoerd: de plaats 

waar de '>landpunthcpaling van de ver

tcgcnwoordJgcr van die ptutij wordt 

gcvoed. De volkwcrtegenwoordiger 

moet zijn of haar hcrkenhaarhcid te-

hij ot zij visics kan toetsen. In hct clec

tronische tijdrerk is er concurrcntie van 

andere fora met mogclijk geringerc kos

ten van intormaticverzameling. Fen flO· 

litiekc panij zal hier voldocnde 

tegcnwicht mocten hiedcn. 
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Verschuivingen 
In discussics rond de ontwikkelingen 

van politieke partijen wordt cen aantal 

problemcn aan de ordc gesteld. Er zijn 

twee soorten verschuivingen die wor

den gesignaleerd en die elkaar mijns in

ziens versterken, 

a. De te verwachtcn veranderingcn in 

het politiekc systeem ten gevolge van 

de informatictechnologic. 

b. De zogenoemde 'verplaatsing' van de 

politiek, die ook los van de ontwikke

lingen in de informatietechnologie 

wordt gcconstateerd. 

de naast het ontstaan van nieuwe inlor

matienetwerken.1 Depla gecft in zijn 

dit voorjaar verdedigdc proefschrift 

twee mogelijke richtingen aan waarin 

de informatietechnologie de democra

tic kan leiden (hij analyseert de moge

lijke effecten op de lokalc democratie)
2 

1. vervolmaking van de lokale dcmocra

tie (oftc wcl het verhogcn van efficicn

tie en etfectivitcit), en 

2. vcrmaatschappclijking van de lokak 

democratic (corresponderend met hct 

verhogen van de lcgitimiteit). 

Ook in de analyse van Depla zijn digi

tale dubbelzinnigheden tc herkennen. 

VerschuilliHgcJJ tm l}woli}e 1)(111 

info rma tieteciJI10i ocj i c 

----------- Volgens Depla hebhcn de 

Er ontstaan nieuwe li111 van de vervolmaking 

zowcl als d1c van de vcr-De verschuivingen die op

trcden vanwcgc hct opko

men van de inlormatie

tcchnologic zijn a\ zicht

baar, maar het is cvenzeer 

duidclijk dat verdere ver-

routes voor 
maatschappcliJking posi-

visievorming en 

in forma tie-

ticvc en ncgaticve 

cHecten. Wanneer inlor

matie- tcchnologie wordt 

ingezet om hct huidige 

functioncrcn van de ovcr

verstrekking. 
schuivingen gaande zijn. 

Aile schrijvers over dit onderwcrp mer

ken op dat het niet duidelijk is in welkc 

richting de verschuivingen zullen gaan. 

Het is duidelijk dat informatietcchnolo

gic nieuwe en indringende vorrnen van 

informatieverschafhng mogelijk maakt. 

De rcchtstreekse uitzending van parle

mcntaire debatten en parlcmcntaire cn

quetes op de televisic, om maar ecn 

voorhceld te nocmcn, maakt ecn vee\ 

rechtstrcckser betrokkcnheid van de 

burger bij de politiek mogelijk. Ook 

lijkt bet crop dat politici vee\ directer 

bcnaderbaar worden, hijvoorbecld 

doordat zc ecn r-11wil adres hchhcn 

(zend een e-mail naar Bill Clinton, maar 

tcgcnwoordig ook naar Wim Kok). 

Frissen heschrijft vcrschuivingcn van

wege de ontwikkeling van informatic

tcchnologie als 'digitalc dubbelzin

nigheden' en ziet 'versplintering' naast 

nicuwe bindingen, het afhreken van ou-

hcid te verstcrken ziet Dcpla cen bctc

re dienstverlening aa11 het puhliek 

vanuit de amhtenariJ, mccr mogelijkhc

dcn van radcn om het amhtchjke pro-

ces te controleren, maar omgekccrd 

ook een disciplinering van diezclfdc 

raad en mccr mogclijkhcdcn om de 

burger tc raadplcgcn via ad-hoc raad

plcgingen ( zoals rdcrcnda i. 

Zowel de mogcll)khcdcn tot discipline

ring van radcn als de mogeliJkheid een

zijdig burgers te raadplegen vanuit de 

bcstuurdercn zict Depla als vcrzwak

king van het democratischc proccs. 

Een andcrs gerichtc inzet van informa

tietechnologie is ook denkbaar, name

lijk zodanig dat de lokalc democratic 

verrnaatschappclijkt. In ccn vcrmaat

schappclijkingspcrspcctiel wordt de 

mogelijkhcid van centrale sturing gcrc

lativeerd. De ovcrheid is maar ccn van 

de actorcn in het maatschappc\ijkc pro-
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cc'>. De rol van een ovcrhcid hangt in 

dit per-;pccticf <;terk samcn met de mate 

waarin zij burgers en maatschappelijke 

organisaties wcct te betrekken hij hct 

belcidsprocc-; I nformatietechnologie 

kan hierin een duidclijkc functie vervul

lcn. llcctronische netwcrken verge

makkelijken tn dit perspectief de 

communicatie tussen organisattc'> en 

bclanghehbcndctl. Waar deze elcctro

nischc netwcrkcn zijn gcgroepeerd 

roncl datahankcn ont'>taan bovendicn 

gcmccn<,chappelijke hronncn van infor

matic lntcractieve eigemchappen van 

intormatictechnologic kunnen worden 

benut om de gemeemchappclijke 

bceldvorming in nctwerken te '>timule

ren.1 In hct vcrmaatschappelijking<;pcr

'>pectief kan informatietechnologie 

worden ingezet voor het crecrcn van 

ccn hctcrc n:latte tu'>Scn kiezet- en gc

kozene. 

De opkomst van informatie- en com

municatietechnologic hceft geleid tot 

cen impul-; voor opinieondcrzoek. Aan 

de hand van vclc pcilingen kunnen po

litici zich op de hoogte '>tcllcn van de 

prohlcmcn, wen-;en en voorkeuren van 

de kiezcrs. Daarnaast heschikkcn zij 

met referenda en electroni-;che fora van 

discussie over vcle informaticbronnen. 

Cckozenen kunnctl zich in hun handc

lcn Iaten inspirercn door de extra infor

matie die heschikbaar komt, zodat 

kiezcr<, zich meer herkcnnen in de acti

viteiten en hcslissingcn van 'hun geko

zcnen' De kccrzijde i'> dat de noodzaak 

van rcpresentatic mindcr groot wordt 

omdat ook de hestuurdcr<, dczc infor

matie kriJgen en daarop kunm:n reage

ren. 

Ook de rol van de burger verandcrt bij 

tocpa<,<,ing van informatictechnologie. 

De opkom-;t van informatietcchnologie 

hrcngt nieuwc vormcn van puhliek de

hat met zich mec. Burgers kunncn zich 

via electroni-;chc nctwerken en hulletnt 

hoard-sy<;temen mengcn in tal van dis

cussics. Wanneer terminals in puhlich

ruimten worden geplaatst kunnen ook 

burgers zonder computer en modem 

deelnemen aan dczc debatten. [n na

tuurlijk kunnen ook hcstuurders dczc 

toepassingen inzetten om de transpa

rantic van de maatschappelijke ontwik

kelingcn tc vergroten. Volgcns Depla 

kan het gevolg zijn dat individuelc hur

gers steeds mindcr een acticve rol spe

lcn in het heleidsproccs, en dan met 

name in het proccs van agendavorming: 

burgers krijgcn mogelijk een steeds 

mecr rcagerende rol." 

De conclusie is dat informatietechnolo

gie relevant is voor democratische pro

cessen. Of nu het vervolmakings- of 

het vermaatschappcl ijki ngs-perspecticf 

wordt gckozcn: de positie van de bu

reaucratic wordt naar aile waarschijn

lijkheid vcrsterkt en het zicht op de 

preferentics van de hurger wordt ster

kcr, zonder dat de hurgcr noodzakelij

kerwijs sterkcr hctrokken wordt in het 

vast-;tcllen van de politicke agenda. 

VcrJll!l!ltslnt} Ptlll de /JOlitlek 

Door sommige anali'>ten van het poli

tieke proce<; wordt ecn tweede ontwik

keling gcsignaleerd (onder mecr Becker 

en Kalma') namelijk die van de 'vcr

plaatsing van de politick' In tcrmen van 

Becker en Kalma de politick is nict 

meer de cockpit van de samenlcving 

waarvoor ze vrocgcr wei gehoudcn 

were!. Dit is in fcite het signalcrcn van 

cen verschuiving in de richting van wat 

Depla vermaat'>chappclijking nocmt. 

Naast het vcrschijnsel dat er minder 

sprakc is van centrale sturing vanuit 

ovcrheden wordt ook het verschuivcn 

van machtscentra wei genoemd als ccn 

verplaat-;ingsverschijnsel. Becker en 

Kalma concluderen dat het primaat van 
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de politiek gcrclativeerd moct worden 

en dat cr een hcrwaardering moct 

plaatsvinden van de normerendc, oricn

terende functie van de rolitick 

Volgen<, Becker en Kalma hctckent de 

verplaatsing van de politiek dat de lixa

tie or matcriele sturing vervangen moet 

vvorden ten gunqe van: 

- responsiet hcstuur, dat wil zcggen een 

groterc openheid voor ccn dialoog met 

burgers en maatschappeliJke organisa

ties, zowel hij de voorhereiding als hij 

de uitvoering van het beleid: 

ecn 'regisserendc' functie, gericht op 

het binden van belangengroepcn en 

maatschappelijke organisaties aan be

leid.,doelste IIi ngen: 

- het opstellen en handhaven van rand

voonvaardcn waarb1nncn organi~atic~ 

en burger'> zell tot oplm'>ing van con

flictcn komcn. 

Door de 

De rol van politici en 
partijen 

informatietechnolo-
We zicn cen aantal parallel

len in de bovemtaande ont

wikkelingcn: die tengcvolge 

van de informatietechnologie 

en die tengevolge van de ver

schuivingcn in het politieke 

proces. Wat hetekencn deze 

gie wordt de positie 

van de bureaucratie 

versterkt en het 

zicht op de 

preferenties van de 

burger sterker. 

verschuivingcn nu voor 

vol ksvertegenwoord i gers, 

voor politieke partijen en 

voor de relatie tu'>'en bciclec 

De argumcntcn voor repre

scntatie waren traditionee!: 

1 De onmogelijkheid van directe ver

tegenwoordiging. 2. Het helang van af

weging tu'>Scn particuliere hclangen en 

ecn interpretatie van het algemcen he

lang 3. Arbcidsdeling 

lnlmmatietechnologie leidt er 111 toene

mende mate toe dat vormen van dircctc 

vcrtcgen\voordiging opnicu\v n1ogelijk 

worden. Daardoor valt ccn van de argu-

n1cntcn voor reprcscntat1e \vcg, n1aar 

de noodzaak van helangenafweging 

bliJft aanwezig en in onze complcxe sa

menleving hlijlt het argument van ar

hcidsdeling sterk staan. 

Is hct nod1g dat volksvertcgenwoordi

ger<, zich organiseren in partijcnc In 

'Beleid en Maatschappij' van mei-Juni 

1995 schel'>en Croenveld en Van Schie 

het liberalc ideaal van ecn volksverte

gcnwoordiger lk citeer ipagina 147/' 

''In de idealc situatie zijn volksvertegen

woordigers gcneralisten die zeit, los 

van partijdruk of opinies, de afwcging 

maken tu"en individuelc en groep<,he

langen door dcze in te rasscn in een 

concert van het algcnwen bclang. 

lcderc volksvertegenwoordigcr is a]<, 

hct ware cc11 polit1eke partiJ op ZJch

zclf" 

Voor het desondanks vormen van cen 

partij door Iibera len noemen Croenveld 

en Van Schic de volgendc argumenten· 

- extcrne druk doordat andcrcn zich or

ganiscrcn in partlJCn; 

beperking van de informatickostcn 

voor de burger, 

- arbeidsdeling onder volksvertegen

\voordiger-;. 

Voor part1jen a]<, l'vdA en C:[)A zal het 

helang van een samenhindende norma

tievc visic daarnaast (en missch1en wei 

in de eerste plaats) een belangrijke rol 

spclcn 

Als wij de argumentatie'> voor rcpresen

tatic en voor partijvonning :-,an1cn nc

mcn komen wij tot de conclusie dat 

rcpresentatic en partijvorming sterk pa

rallellc gronden hchhen: visievorrning, 

inlormatiekostcn en arbeidsdeling. 

Als we dit zo neerzctten is metecn dui

delijk waarom de ICT van groot helang 

is voor de relatic tussen kiezcr, gekoze

ne en partij. lmmers. door dczc techno

logie ont'-;taan nJeuwc routes voor 

visievorrning en infornlaticvcr'-ltrckking. 
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Dat heroert een aantal helangrijke 

grond,Jagen van bet politieke hand

\\'crk 

Hct i' duidelijk dat informatietechnolo

gic hclangrijke cflcctcn heeft op de 

kostcn van informatievoorziening en 

verkrijging. De inzet van informatie

tcchnologie hiervoor kan zich nog in 

verschillende richtingen ontwikkelen. 

A is de volksvertegcnwoordiger meer en 

meer toege,neden informatie kan krij

gen via externc kanalen, kan het be lang 

van de partij voor zijn ol haar inforrna

tievoorziening afnemcn. 1\laar cen par

tij kan bierin voor de volksvertegcn

woordigers ook een belangrijker rol 

gaan spelcn dan tot nu toe doordat er 

relatiet snelle en informele infonnatic

kanalcn gecrceerd kunnen worden. Zie 

de faxkrant van de PvdA en het gehruik 

van c-111ail door de llritse Labour partiJ. 

Ecn belangrijk punt om aandacht aan te 

be,teden is de visievorming. Leden van 

een partij worden vcrondersteld tot op 

zekere hoogte een gedeelde visie uit te 

dragcn ( natuurlijk met een bandbrccd

te) Een belangrijke vraag is de rol van 

de partij in dit proce,. lk wil daarvoor 

stilstaan bij de rol van publiek debat 

rond politieke vraagstukken 

Publiek debat 
De laatste jaren ontstaat er steeds meer 

een roep om publiek (of maatschappe

lijk) debat. Onlangs is een beschou

wing van Keman over dit onderwerp 

verschenen onder de (veelzeggende) ti

tcl 'Politieke partijen en democratie: 

veel publiciteit, weinig debat'' Kcman 

stelt dat de rol van het publieke dehat 

van karakter is veranderd doordat de 

rol van de politieke burger is overgeno

men door collectieve actoren, met na

me politieke partijen en belangen

groepen Volgens Keman is ook de 

functie van het publieke debat veran

derd. Hct is nict aileen bedoeld als ecn 

toegankclijke confrontatic van verschil-

JNSTITUUT VOOR 

Am de forumdiscussie tijdws het symposium 'Politici en kiezers onder !Jandhereik' 
namw o.cl. deel ( v.l.11.r) J van Genmp, mw J van Eijnd!Joven, P!J. vm1 Praag 01 
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lende meningen of ak een proce<; van 

meningsuiting en vorming. Veeleer is 

de achterliggende bedoeling dat bur

gers en politici in staat zijn keuzes over 

maatschappelijkc en politicke zaken te 

maken die maatschappelijk gelundeerd 

zijn. Naast de informercnde functie is 

her de bedoeling van her publieke de

bat om te ko111en tot con-

van de politieke coiirdinatic van opties 

0111 tot een oplossing te ko111en van 

problemen die maatschappelijke acto

ren niet zelf oplossen. 

Er bcstaat een bchoefte aan publiek de

bat. Vcrschillendc pe1Ymen en grocpen 

docn hun best 0111 in onderdclen van 

dczc behoeften te voorzien. In dczc si

sensus waar conflict blijkt 

te zijn en coiipcratie te 

krijgcn waar vijandschap 

blijkt te bestaan. De insti

tuties van de vcrtcgen

woordigende democratic 

dienen ervoor te zorgen 

dat de individuelc me-

Wanneer de 
tuatie laat zich opnieuw de 

vraag stcllen hoc de rol 

van de politieke partijen 

zich zal ontwikkelcn mcde 
behoefte van 

volksvertegen

woordigers aan 

in het Iicht van de ontwik

kelingen in de informatie

technologie. 

visievorming Het pakt ncgatief uit voor 

de politieke partijcn als zij 

de bchodtc aan normaticl 

debat nict voldoendc op

pakken. F.r ontstaan namc

lijk nieuwe mogelijkhedcn 

voor volksvertegenwoordi · 

gers om directcr in debar 

te treden met hun achter

bannen via de nicuwc 1110-

ning~vorn1ing zich op ge

aggregeerd niveau ( hct 

parlement, de regering) in

derdaad kan uitdrukken. 

voldoende gedekt 

wordt door eigen 

informatienetwerken 

De kwaliteit van het pu kan het belang van 
blieke debat is van groot 

bclang voor de kwaliteit 
een partij als 

van de representatieve de visievormend 
mocratic. Als informatie 

en cobrdinatic-activiteit 
instituut afnemen. 

gelijkhedcn die de 

infor111atic- en communi

catietechnologie biedt. stelt hct publieke debar 

besluitvormers in staat te (re)ageren. 

De functic van een politieke partij is in 

de visie van Kernan een schakelfunctie 

tussen individuecl be lang en collcctieve 

oplossing en ecn b6nvloedingsfunctie 

in het besluitvormingsproce<;. Het is 

juist de kwaliteit van deze hmcties die 

momenteel regelmatig ter discussie 

staat. Men zou kunnen stellen dat de 

rocp 0111 publiek debat- ook van politi

ci'' · een roep is om het opnieuw op

pakkcn van deze taak door politieke 

partijen Het gaat niet aileen om de 

vraag of de huidige vertegenwoordi

gende democratie effectief en efficient 

is, maar ook om de vraag of ze legitiem 

i'> en lcgitimerend wcrkt. Het publieke 

dehat dient daarbinnen ter bevordering 

Wannecr de bchocfte van volksvcrtc-

genwoordigers aan visievorming vol

docndc gedckt wordt door eigen 

informatienetwerken, kan het belang 

van een partij als vi-,ievormend instituut 

afnemen. De rol van een partij kan dan 

sterk beperkt raken tot die van arbeids

deler ecn nachtwaker<;partij. 

Ecn minstem even groot gevaar is dat 

het karakter van het debat mogelijk 

verandcrt vanwege de digitalisering In 

navolging van Habermas stelt Hoppe 

dat pas van debat gesproken mag wor

den als aan een aantal criteria is vol

daans Criteria om ecn discussie 'debar' 

te kunnen nocmen zijn onder mccr dat 

men inderdaad de intentic hcelttot ccn 

conclusie te komcn, en zijn mc11ing 
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door J11J(Jdcl van dcbat bij tc stellcn. Er 

client cen inzet van de di'>cussie te zijn. 

.'-1ct de stcrke posilie die media nu a! 

inncrncn ten aanzien van hct rnoderc

ren van het publieke dcbat is hct steeds 

moeilijkcr orn aan dezc voorwaarden te 

voldoen. lnlormatic wordt steeds rneer 

lo<,gckoppeld van tijd en plaats Het 

verdcr doordringen van informatietech

nologic kan hctekcncn dat hct dchat 

zich vcrdcr weg hcwecgt van de plaats 

hij uitstek waar· hct normaticve debat 

wordt gcvocrd vanuit gcdeeldc per

spcctievcn de politieke partij 1\laar het 

bn daarcnbovcn ook hctekencn dat cr 

mccr quasi -dehat wordt gevoerd; dis

cussic<, die niet aan bovcngenoernde 

criteria voor dcbat voldocn. 

Zowel de rnogelijkheid dat volkwerte

gcnwoordigcrs meer rechtstreeks gaan 

cornmuniccn:n met hun achterbannen 

met voorhijgaan aan hun politieke thui'> 

al<> lrnct name) het ri<,ico van quasi-de

hat zip1 rcdenen orn groot helang te 

hechtcn aan het vocrcn van dcbat hin

nen de politieke partijen (zoals nu in 

Ieite gebeurd is binncn het Strategisch 

Hcraad. maar wat ook verdergaand zou 

moetcn plaatwinden). Vuoral partijcn 

die ccn hoodschap hchhen en willen 

uitdragen mocten dit dehat niet aileen 

voeren orn de partij een lunctic te doen 

hchben, maar ook om hct publieke de

hat in cer tc her<,tcllcn. Daarhij kan in

forrnatietechnologie een faciliterende 

lunLtic hchhen, maar gczicn de tendem 

tot lo,koppcling van tijd en plaats die 

inlormatie- en communicatietcchnolo

gic met zich mechrcngl, muet die faci

litcring aan grcnzen gebonden zijn. 

Conclusies 
Ontwikkclingen in de inlormatie- en 

communicatictechnologie zullcn grotc 

invloed hchben up de pusitie en rol van 

politiekc parti)en in relatie tot hun 

volksvertegenwoordigers Cezien het 

helang (en deels vanwcge de onvermij

delijkheid) van deze ontwikkelingen 

dienen partijen hierop in te spelen, om

dat anders niet aileen het risicu hcstaat 

dat zij hun functie verliezen, maar ook 

dat het publicke debat uitgehold raakt. 

Dit betekcnt dat partijen de uitdaging 

die inforrnatietechnologie stelt up moe

ten pakken, en wei op verschillende 

manicren: 

I door het interne debat een belangrij

ke plaats tc geven in de activiteitcn 7 

2. door het publieke debat tc facilitercn 

door middcl van inlormatie- en com

municatietechnologie en daarrnee een 

functie te behouden in dit debat 7 

3. door inforrnatictechnologie in tc 

schakclen om de informatievcrschafting 

van binnenuit te versterkcn. 
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