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ric gedachten spcelden op 

de achtergrond bij het ini

tiaticl om een symposium 

tc w1jden aan de schadu

wcn, die de technologische ontwikke

lingen vooruit wcrpen op het dchat 

over de staatkundigc hervorming. 

Schaduwcn die tot dusver heel wcinig 

aandacht hcbben gekregcn in om land. 

Het ging om het in bart brengcn van 

de gcvolgen van deze ontwikkelingen, 

maar het ging daarnaast 

ook over een andere scha

duw die van de dreigendc 

intrckking van de over

hcidssubsidie aan de we

tenschappclijke instituten, 

en het ging om de onder

strcping van het vcrtrek 

van de voorzitter van het 

cigen lnstituul, Prof. mr. 

H. Franken. 

Respect voor hem, zorg 

den, waarvan de laatste acht jaar als 

voorzitter van ons lnstituut, zich voor 

de modernisering van de chri<,ten-de

mocratic ingezet. Het hesef dat vaste 

waarden juisl relevant zijn als bakens 

op de nieuwe wegen die wij in te slaan 

hebben, daar is het bij prof Franken 

<,teeds om gegaan. Twintig jaar inzet 

met zijn grote wetcnschappelijke com

petentie en een uniek op de kern van de 

christen-democratic geconccntreerd en-

gagen1ent, zeg maar ver

antwoordclijkheidshcsef en 

idealisme. 

over ccn we! heel kart- A1r. JJAA1.vaH Germip 

Vier jaren is prof. franken 

ook voorzitter van de rc

dactic van dit blad ge

weest, waarbij hij inzettc 

op een hoog, wetcnschap

pelijk niveau en waarbij hi) 

ook nadrukkclijk de rcdac

tie zag als een think tank, 

die een bredere bijdrage 

kon leveren aan de idccen-

zichtig bcleid van minister Dijkstal, vi

sic op de mogclijkheden en 

verlokkingen van een nieuw electro

nisch burgerschap 

Respect allereerst 
fen van de ecrste en zcker ecn van de 

meest promincnten die over de relatie 

recht- tech nologie, hestuur- technologic, 

democratic-technologic heeft nage

dacht is de scheidcnde voorzitter van 

hct Wetenschappclijk lnstituut, prof 

H hanken. Twintig jaar lang heeft hij 

in verschillende verantwoordelijkhe-

ontwikkeling binnen hct CDA. 

ldeccnontwikkeling, niet vanuit de een

zelvigheid van cen achterkamcrtje, 

maar door het stimulercn van participa

tie van velen, door mohilisering van ta

lent, en daarbij vooral luisteren, 

vertalcn, verbinden, ook als hij zelf 

wellicht vee! sneller en helderdcr een 

bctoog had kunnen ncerzetten. 

* Deze Jleriscoop is co1 hewerki119 uan de inlei

di11g, die de autwr gc!Jotulcn !JCejl hi) de opening 

um1 bet symposiwH, dal len grondslag ligt 111111 

dit themmwmmer. 
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Dat had hem ook zo gekenmerkt hij 

het voorzitterschap van de commissie, 

die het eerste vcrkiezingsprogramma 

van het CDA had ontworpen, onder de 

titcl - toen al - 'Om een zinvol be<,taan' 

De niet op eigen carriere ot erkenning 

betrokken inzct van Franken is niet al

ti)d voldoende gewaardeerd door die

genen in de partij, die zclf een andcr 

waardenscala hanteerden, en die die 

partij meestal in een later stadium van 

haar ontwikkcling vooral als een goed 

vehikel voor de eigen loopbaan be

schouwden. Franken gaat ook niet de 

achterkamer in voor regelingetjes en 

kongsics En dat hodt en hodde hi) 

niet, als we kijken naar de grote erken

ning, die hij als wetenschapper en als 

docent gekregen hedt. Hij slaagt crin 

om Jonge mcnsen verlidd te doen wor

den op de recht<,wcten'>chap en hij 

slaagt crin overheid, bedrijfsleven en de 

academische wereld telken<, weer te 

vet-rasscn met zijn vooruitziendheid. Te 

beginnen al met het dezer da-

De techniek kan de 
gen nog zecr actuele prod

schrih over de rol van het 

politieke procedures Openhaar i\linistcrie. 

veranderen maar 

evenzeer de agenda 

en het engagement. 

Het was daarom dan ook zcer 

op z'n plaats, dat op dit aan 

hem gewijde sympmium Prot. 

franken benoemd werd tot 

Ridder in de Orde van de 

Nedcrlandse Leeuw, een on

derscheiding, die hem door de minister 

van Binnenlandse Zaken werd uitge

reikt. Het was in dit Iicht niet meer dan 

passend hct voorztttersschap al te slui

ten niet met een hlik naar achteren maar 

ook met ecn blik vooruit, en dar op ecn 

terrein dat zo zijn bijzondere aandacht 

hedt, te wcten dat van de relatie tech-

nologie-democratischc hervorn1ing. 

En dan de zorg 
Het symposium was in zekere zin eetl 

vervolg op de conterentie 'Partijen uit 

de tijd/ van enkele jaren gel eden, en op 

het reccnte symposium over tunctie en 

tinanciering van politickc partijen. 

Bcide evenen1cntcn waren gcorgani

secrd door de samenwerkcnde wcten

schappelijkc imtitutcn, maar op beide 

kwam het onderwerp van dit thema

nummer absoluut onvoldoende uit de 

vert ondanks de urgentic, en ondanb 

de aandacht, die er in her buitenland 

aan bestccd wordt. 

Belangrijker i'> echter nog het achtcr

blijven van de discussie in het algemeen 

over hct functtcverlies van de politickc 

partij in onze democratic. Die dtscus<.ie 

komt onvermi)delijk in een stroomver

<,nelltng, nu mitmtcr Dijkstal hedt lil

ten weten de subsidie'> aan de 

wctenschappeliJke instituten te wtllcn 

intrekken en te vervangcn door een zo

genaamde i1111t/> 511111hnanciering aan de 

partijen. 

Niet aileen de christen-dcmocratte 

maar al onze belangrijkc politiekc stro

mingen zijn gehouden tot bezinning 

over de analyse<,, de agenda's. de keuzes 

van de hcrinrichting van ot1ze samenle

ving in de komcnde Jilren. 

lets van de onrust onder de burger'>, iet<, 

van her hesel, dat we voor tundamente

lc keuzes staan, komt tot uitdrukklllg in 

het opbloeien van zoveel plaatsen van 

het debat, het gesprek over dcel-onder

werpen ot over de totaalprohlcmatiek 

van de jarcn '90. Van de Rode Hoed tot 

de praathuizen, tot de overvolle opt

niepagina's en politieke di<,cussiepro

granlnla\; zij getuigen allc vt1n die 
behodte aan het gcsprek over de toe

komst. In Nederland, uitdrukkeliJk in 

one, land, zijn er vecl lora en instituten 

bovendien die soms met royale over

heid'>Steun dat dcbat kunnen voeren 

.IV!aar hoc nodig, hoc voortreHclijk de-
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ze fora '>0111'> zijn, in het algemeen heh, 

hen ze gemeen, dat de di-,cu"ie ec11 

onvnplichtend brakter hecft 

De echte hrug tu"en hct publieke de, 

hat e11 de be<,tuurlijke keuzc wordt ge, 

,Jagen door de politieke parttjen. DaM 

kr11gt hct puhlieke dehat zip1 verplich' 

tend braktcr, in de vorm van partijpro, 

gramma\ en prakti-,che politiekc 

keuze'>, in de vorm van controlccrbare 

uit'>praken De conlrontatie van nieu, 

we dikwid-, op weten<,chappelijke ana' 

ly'c' geba,eet·de inzichten met de 

politieke uitgang'>punten vindt vcclal 

plaat<, in de wctemchappeltjke imtttu' 

ten die een relatie hebhen met de poJi, 

tieke hewegtng Niet voor niet'> '>pelcn 

de grote politieke i/Ji11k-i<IIIb op dit nw

mellt in heel de Noord-AtlatHi'>che we· 

reid de he'l"'ende rol biJ de 

vcrnicuwing vDn de dcn1oc:rt1tic. 

lui'>t nu er aan de,kundigheid en aan 

die vcrplichtcnde vcrtaling zo'n grote 

hehodte he<,taat het i'> ti)d voor be-

zinning zegt het Strategi,ch Beraad 

jui'>t nu zou de <,topzetting van de eli, 

recte <,teun aan de wetenschappelijke 

inqitutetl, wei heel ongerijmd zijn De 

rcgcring gaat daarmcc rccht-,treeks in 

tegen het advie'> van de daarvoor door 

het vorig kabinet inge<,telde commi"ie' 

Van den Berg en tegen de trend in die 

we bespcuren in de om omringcnde 

Ianden. Daar zie11 we eerdcr een roep 

om vcr<,tcrking van de autonomic van 

de politteke i/Ji11k-1,11tks 

l)c bcdragcn warcn a\ zccr gcnng, en

kclc proccnten van wat aan onzc natio

nalc met partij,gehonden advie'>in'>ti· 

tutcn wmdt be-,teed, en aanzienlijk 

mindcr dan wat we hiJvoorbeeld over 

hebben uit het budget voor ontwikkc

ling<,'iJt11cnwcrking aan collcga-in:-,titu

ten tn anne Ianden. Hoc heter zoudcn 

weal zijn , zo heb ik dikwiJI, mocten 

comtatcrcn, al' het WI in Cht!i of in 

7:utd-Atrika gevcstigd wa'' 

Waar de rcgcring voornuncns zou zi_jn 

1/ctforull/lllcil'llu rrof.mr.dr. I Th i\1. Sncllell, w Uil/1 de /)o11k Cfon/11/POOrZIIterJ 

/Ill'. JJA;\ 1. Pl/11 Cnn1ir C/1 rrofdr J c,\1 l'i/11 Elj11dhouel1 [foio ,\ IIckc Schlilllldll) 
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om de overhcveling aan de roliticke 

partqcn tc docn plaat<, vindct1 zondcr 

verhoging van die -.ub.,idic, trccdt on

vcrmijdelitk de natuurwct in wet-king 

dtc aile met geldnood kampcndc hcwc

gingcn trcft de gewone dagelijkse km

tcn voor in'>tandhouding en ovcrlcvcn

denk aan de verkiczingscampagnc-. 

gaan voor de ko~ten van vcrnieu\ving 

en ondcrzock. 

De hctrokkcn minister gcdt daar nog 

het advies hij, dat de politicke partijen 

maar naar '>[lOn<,orgclden 

gc hun autonon1ie aan de cnc kant gc

loofwaardig expertise kunnen recrute

ren, vt·ijwcl alti)d op ongchonoreerde 

ha-;i~ en van de andere kant vanwcgc 

verwantschap met hcpaaldc Llltgang<,

runten, die in vrijheid kunnen vertalcn 

naar politieke rclcvantic en program

mertng. Autonoom, hcrkcnhaar_ toe

komstgcrichthcid en het harmontcrcn 

van tcgenstrijdigc belangcn; dat zijn 

voorwaardcn en opgavcn van die wc

temchaprelijke in<;tituten en ze ztJn 

daarin moeilijk te vcrvan-
mocten uitzien. lk zou de 

mini'>tcr dringend willen 

aanraden kcnnis tc nemcn 

van her voortreffclijke arti

kel van Connie Bruck in 

de New Yorker' van Y ok-

De echte brug gen. 

tuber 

lczen 

tieke 

i I Daarin kan hij 

hoc een grote poli-

hewcging a]<, de 

tussen het publieke 

debat en de 

bestuurlijke keuze 

wordt geslagen door 

de politieke 

Her onderwerp van hct 

'Franken-<,ympo'>ium' en 

dit thcma-nummcr passen 

ook in die reek... Met de 

[let in de hand moctcn Wij 

in de Ncderlandse arme

lui's democratic een <,tudie 

over dit ondcrwerp mogc

lqk maken, terwijl in het 

Rcpubltkcime Partij geper

vertcerd wordt als de gc

dachtenontwikkcling en -

partijen. 

vcrnieuwing gefinancicrd moct worden 

door '>flCcifiekc belangcngrocperingcn; 

en dat ondanh aile bcstaandc controle 

en tocz ich ti nstrumcn ten in de 

Verenigde Staten. 

Wat wij nodig hebben, juist nu, is ccn 

bczinning~progran1ma van onzc grotc 

politicke hcwegingen; hczinningspro

gramma's die zich concentrcrcn Ofl ccn 

ticntal centrale vraagstukken waar wij 

de komende 15 jaar voor staan zoals de 

dreigcnde twcedeling en dcsintegratie 

in de Nederlandse '>amenleving, de ver

hinding economic-milieu, de conse

C]Ucnties van de globa]i<,cring voor de 

economie en de eigen antwoorden 

daarop van iedcr van onze politiekc 

stromingcn. De wetenschappelijke in

stituten kunncn daarin een onmi'>hare 

hrugfunctie vcrvullcn omdat zij vanwe-

buitcnland dit ondcrwerr 

naar het centrum van de politiekc rr-

swrclr en opinicring wordt gctrokkcn, 

en die ret wil de mini'>tcr om ook nog 

afnemcn .. 

Vooruitzien en visie 
1 'JCJ5 zal waarschijnlijk de geschiedenis 

ingaan a]<, het jaar waarin a! betrekke

lijk lang be'>taande voorzieningcn als 

'clcctro11ic 11wil' en 'l11tcmct' opeem door

braken. Wic op z'n scherm inzocrnt op 

een bcraald onderwcrp en dat met een 

zekcre regclmaat doet, ziet, dat het 

aantal gehruiker<, in de loop van ec'n 

maand met tientallen procenten i'> ge

stegen. Die registratie aileen a! is een 

nicuw fcnon1een, waarvan de suggestic 

van exactheid en tezclfderti)d de rcla

tieve ovcrhodighcid crvan ons midden 

in de rroblcmatiek van dtt themanum-
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mer hccft gchrachc hoc nict te verdrin

kcn in de tnlormaticrcvolutie. maar de 

ntcuwc mogclijkhcdcn om tc zcttcn in 

hcrkcnhJre, op de men'>elijkc maat toe

gcsncdcn communicaticmogcl ijkhcden~ 

lr i<; ccn verband tu<;<;en hct rapport 

van hct Stratcgi<;ch l:lcraad en de ma-.sa

lc doorhraak van Internet len mecr

voudig vcrband zelk op de eer-.te 

plaats i-, cr hct gegrocidc be,ef, dat de 

intornlJticrcvolutic el'n centraal gege

vcn i~ in de kantcling van nnzc "'lamcn

lcving1 zcg gcru'it de kanteling van 

onzc cultuur. 'Crmlm<} 11 llnl' liPilizatioll' 

zcggcn de Tolllcrs Is het de afronding 

van twce ecuwen technologi'>che ont

wikkeling en de vcrtaling ervan in we

zcnlitk nicuwc economische, 

maatschappclijke en politieke vooron

dcrstcllingcn" In iedcr geval hedt het 

Strategisch Beraad crvoor gekozcn 0111 

dtc kantcling van de <,amenleving in 

ziJil hcnadcring ccntraal tc <;tcllcn 

Daaro111 is ccn ti)d-.horizon van vtjhien 

1aar gckozcn. Aileen zo kunncn de vcr

hlindendc schijnwcrpers van de actuali

teit gedi111d worden en kunncn we weer 

oog krijgen voor perspectiel. Wie om 

bqvoorbccld btj her the111a van dit 

11lll11111cr tc hlijven, kcnnis ziet, na 

grond, na arbeid, na kapitaal als de 

nieuwc produkticfactor, rca]i<;eert zich 

hct achtcrhaaldc van vee] kla'>'>ickc po

l i tiekc tcgcnstell i ngcn 

Wic, 0111 ook hit hct onderwcrp van dit 

thcma-nummer te hlijven, en om 'The 
f,ollolltili' tc citcren "de dood van deaf

<,\and" volledig op zich laat inwerken 

voor twee kwartJes via e-11111il cen uur 

verbinding hebben met bqvoorbeeld 

Zuid-Korea - l1eeft met beide bepalen

dc clemcntcn in die nicuwe kanteling tc 

111Jkcn. technologic en glohaliscring. 

Waaro111 zullen we hicr nog nachtelijke 

ovcruren hctalen voor het in de gaten 

houden van hijvoorbccld vcilighcids-

111onitorcn, als, voor die paar kwartjc'> 

dat ook vanuit Zuid-Korea kan, waar 

hct ovcrdag is en sowic<,o vee] goedko

pcr. 

Toch is die ko111cndc rcaliteit en du-. 

de bedreiging van veertig procent van 

onze nu nog verzekerde hancn - nict 

het enige gewee-.t, dat het Strategisch 

l:lcraad in volle onwang op zich heeft 

willen Iaten inwerken. 

Van hct begin af wcrd op ecn ander, 

wellicht het belangrijkstc a-.pect van 

nieuwe ontwikkelingcn gewezen, de 

menselijkc factor Het lnternetsysteem 

is ten diep-.re een anti-hierarchi-.ch, 

.;;on1n1igcn zullcn zcggcn anarchisti.:;ch 

systeem, het lijkt de bezegeling van de 

c111ancipatic en de individualisering van 

de burger, in icdcr gcval de omkcring 

van de 111aatschappelijke piramidc 

ledereen haakt tn of at, wanneer ziJ of 

hiJ dat bclicft; maakt de eigen keuze5; 

stelt de eigcn prioritcit, en er is gcc11 

centrale agcndabepaling noch verkeers

regelaar. Dat is de kracht maar soms 

ook de ontluistering, de spiegel van 

modern burgerschap. 

llij zo'n modern hurgerschap past in het 

denken van het Strategisch l:leraad 

daarom ook geen lof'doum henadering, 

een commi'>Sie die wei een<; even zou 

uitmaken wat goed voor een partij i-.. 

!\lodcrn burgcrschap en modern partij

lidmaatschap ci<,cn dialoog, thc'>c en 

anti-the<,e, herstel van communicatic. 

En dat i-. de kern van dit thcmanum

mc-r. hoc modern hurgcrschap tot zijn 

rccht kan komcn, door de nieuwe com

municatictcchniekcn. De grotc bclang

stclling voor het hieraan gewijde 

symposium onderstreepte het groeiend 

besef dat het debat over het functione-

ren van onze Jen1ocratie niet langer ge-
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voerd kan worde n va nuit de vooronder

ste ll inge n va n 1848, eve nmin als het 

de bat over o nze eco nomie nog be 

heerst kan wo rden door het fab ri ek 

schoorste ne n tijdperk. 

De tech nologische factor moeten we 

vo ll ed ig op o ns late n inwerken , maar 

meer nog de ni euwe geïn fo rmee rdbe id 

va n de burger over processen di chtbij 

e n wereldwijd, d ie zijn leve n zullen 

gaa n beheersen maar waar h ij nog 

ti e ke bes lui tvorming e n de w ijze, waar

op w ij ke nni s ne me n va n de fe ite n . 

Hi eruit blijkt ook al dat we ni e t kunne n 

vo lstaa n met een technologi sche be na 

de ring a ll een, zoals die dikwij ls ui t de 

Amerika anse lite ratuu r naar o ns komt 

overwaa ie n, al zou het slechts om ee n 

vergroti ng va n d e communicat ie moge 

lijkhe id gaan. 

En daa rom zou het ook we l ee ns zo 

kunn e n z ij n dat nieuwe technologieë n 

machte loos tegenover 

staat . Informatie roept au  Er is een verband 
vooral passe n b ij nieuwe 

vragen. Een voo rbeeld : 

tomatisc h de vraag naa r 

beïnvloed ing op; and ers 
tussen het rapport 

All een vorm e n va n global 

govenrmrce- were ldwijde ar

ran geme nten - kunne n de 

all esbeheersende vrage n 

va n armoede, onveil ig

he id , crimi nali tei t e n m i-

slaat z ij om in resig nati e 

e n dat is ni e t de nkbeeldi g. 

De techni ek kan de po li 

tieke procedures verande-

van het Strategisch 

Beraad en de 

massale doorbraak 
re n maar eve nzeer e n 

d ikwij ls onderschat - de 

agenda e n he t e ngage -

van Internet. 
lieube last ing oplosse n, 

bove nstroo ms, zoa ls het 

Strategisch Be raad zegt. 

ment. Di e tech niek maakt het moge li jk 

dat ik getui ge be n va n de ex ecutie va n 

ee n e tni sch e groep in Rwa nda. Maa r 

dat is ni e t a ll een getui geni s, da t roe pt 

ook direct ee n agenda op va n interven

t io ni sme. Als dat inte rve nti o ni sme lijdt 

tot slach toffers met ee n naam en ee n 

gez ic ht, dan hee ft dat ve rregaa nde con

seque nti es voo r de vorm va n ons e nga

ge rn e rlt. Po li tieke bes luitvo rmin g krijgt 

niet zozeer te rnaken met de feiten 

maar me t de w ijze, waa rop w ij ke nni s 

ne me n va n die fe ite n, visuee l o f audi 

tief, o p het moment va n he t gebeuren 

of achte raf. 

We hebben de re lat ie tussen de w ijze 

va n waarn eme n - de po li tieke bes luit

vo rming- e n de publieke reac ti e in a ll e 

fases b lootgelegd gez ie n bij ons e nga 

ge me nt ter zake ex-Joegos lavië. 

Ik voeg deze dimensie bewust aan de 

lijs t va n o nderwerpen van dit thema

nummer toe: d e re latie tusse n de poli-

Naast de frust rat ie ove r het ni et func-

ri o neren va n die arran gementen is e r in 

de laatste vier jare n - g rofweg sinds Rio 

-wel een doorbraak aa n het o ntstaan in 

de opbouw va n ee n were ldw ijde civil-so 

ciety, ja zeker door midde l va n e lect ro

ni sche co mmunicati e. 

Duize nde n niet -gouve rne me nte le o rga

ni sa ti es - vee lal arm - z ij n nu in staat 

ges te ld we re ldw ijde act ies af te ste m 

me n , e n d e jol/ow-up va n de in te rn atio

nale afspraken echt te controlere n. Zo 

ontstaat bi j na o ngeme rk t - bollom - rrp -

een we reldwijde publi eke o pinie en een 

krachtige lobby om d e fru straties in die 

were ldwijde arrangeme nte n te doorbre

ke n. 

En daarom zou het ook we l ee ns zo 

kunnen z ijn , dat nieuwe technologieën 

voo ral passen bij ni euwe maatschappe

lijke rea li teiten. Als anon imiserin g e n 

ve rvree mdin g naast g loba li sering, ook 

tekene n va n de t ijd z ijn dan ka n wel-
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li ch t ook ni euwe comm un ica ti e de bur

ge r weer ee n gezi cht e n ee n naam ge

ve n voor de po liti c us e n ka n de 

afgevaardi g de in ee n persoon lijke dia 

loog verte lle n wat z ij of h ij met de las t 

e n ruggespraak heeft gedaa n . Ooit was 

de stamtafe l na de kerkdi e nst op zon

dag d e geëige nde ontmoetin gsp laats 

me t de loka le (of hoge re ) po liti c i. Dat 

is mi sschi e n wat wa rm e r dan het com

pute rsc herm , maar al s ik o p deze ma

ni er verv ree mding en bestuurscultuu r 

ka n doo rbreke n, wordt ee n ni e uw ge

groe id manco in de de mocrati e aange

pakt. H e t gaa t dus om mee r, vee l mee r 

dan het e lec tro ni sch refe re ndum , di e 

direc te dem ocratie vanu it de huiskame r. 

H et debat over hervo rmin g van o nze 

democratie behoeft dringend de be li ch 

ting vanuit de nieuwe techno logie . H et 

is immers de hoogs te tijd dat nu ook in 

Nederl a nd inte nsief e n systematisch 

vanuit de politieke part ij e n de re latie 

technol ogie - dem ocratie o nde r de loep 

genomen wo rdt . 

Po li tieke thi11k-tar·rks in de Ve re ni gde 

S taten , in he t Ve re ni gd Koninkrijk , we

tensc happe lijke institute n met hun rela 

tie met po li t ieke partije n, z ie n dit al s 

een va n de cen tra le kwes ties op de po li

tieke age nda va n de toekomst . Aan d e 

o rde z ijn dan die ni euwe democrat ische 

procedures maar eve n zeer de vraag w ie 

de winnaars z ij n : burgers, be lange n

g roepen , kabe le ige nare n, de d ern ocra

t ie ze lf? 

Dit thema num mer e n het daaraa n ten 

grondslag li gge nd sympos ium , waar 

met name W.v. d. Donk en M. va n d e 

Poel z ic h zo voor hebbe n ingespannen , 

w il he t the ma e lec troni sche commu ni

cat ie- democ rat ie nadrukke lijker op de 

agenda va n polit iek onderzoek e n de

bat brengen . Uit respect voo r prof. 
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Fra nke n, uit zorg voor d e w ijze, waaro p 

de regering o mgaa t me t de inste llinge n, 

die d at debat moe te n voere n, e n voo ral 

in de hoo p, dat he t numme r bouwste 

nen bevat voor de ontwikkel ing va n 

ee n same nh ange nde visie o p dit feno -

meen. 

Mr. JJA.M. va11 Gennip 
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Iicht ook nieuwe communicatie de bur-

gcr weer LTn gcztcht en ccn naan1 gc

vcn voor de politicu'> en kan de 

atgevaardigde in een pcr<;oonlijke dia

loog vertcllcn wat zij ol hij met de la<>t 

en ruggc-,pruak hcch gcdaon. ()oit wa-, 

de <;tamtafcl na de kerkdiemt op zon

cbg de gcCigcndc ontmocting~plaats 

met de loblc I ot hogcre J politici Dat 

i..., tni...,-,chtcn wat wanner dan hct conl

putcr<>chcrm, maar al<> ik op clcze ma

nicr vcrvrccnll-hng en hc-,tuur...,cultuur 

kan doorhreke11, worclt ccn nicuw gc

grocicl manco in de dcn1ocratic aange

pakt. Het gaat clu<> om mccr, vccl mecr 

dan het elcctroni<>ch rckrenclum, die 

clirectc democratic vanuit de huiskamer. 

Het debar over hcrvorming van onzc 

democratiC hehodt clringcncl de hclich

ting vanuit de nieuwe technologic Her 

i<> immcrs de hoog<>te ti)cl dat nu ook in 

Nederland intcn<;~ef en <,ystematisch 

vanuit de politicke partijen de relatie 

tcchnolog1e - democratic onder de locp 

genon1cn \Vordt. 

l'olitickc thi11k-ta11b in de Verenigde 

Staten, in ll('t Vcrcnigd Koninkriik, we

ten<;chappcli)kc in<,tituten met hun rela

tie met politieke parti)en, z1en dit a}<, 

een van de centrale kwc'>lics op de poli

tlekc agenda van de tuekomst. Aan de 

<ll-dc zi)n clan die 111cuwe denwcrati-,che 

procedure-, n1aZ1r even zccr de vraag wic 

de wi11naar'> ziJn: burgers, helangen

grocpcn, kahclcigclla!Til, de democra

tic zeit' 

Dit thcmanummer en hct claaraan ten 

grond-,\ag liggcnd <.;yn1po~iun1, waar 

met name W.v.d. Donk en 1\1. van de 

l'ocl zich zo voor hehben ingc<>panncn, 

wil het thema elcctroni<>chc communi

catic-dcmocratic nadrukkclijker op de 

agenda van politick onderzock en de

hat brcngcn Llit IT'>pcct voor prot. 

Franken, u1t zorg voor de wijzc. waarop 

de rcgcring on1gaat n1ct de ino.;tcllingcn, 

die dat dehat moeten voeren, en vooral 

in de hoop, dat het nummcr houw<;tc

ncn hcvat voo1· de ontwikkeling van 

een <;amenhangende vi'>ie op dit kno

meen. 

i\1r /./.Ai\1 l'dll C'CIIIIifl 
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