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De moderne informatietechnologie leidt tot een meer directe de

mocratie en een democratie met een grater responsief gehalte. Een 

politieke partij kan in zo'n democratie een functie blijven vervullen 

als zij een verhaal heeft dat meer is dan de optelsom van concrete 

beleidsaanbevelingen. Het CDA heeft zo'n verhaal. Een christen

democratische verkenning. 

E 
en Fnge]<;e rechter vroeg ecn 

verdachte onlangs of h1J Wist 

Wilt het woord ahb1 hetekende 

Het antwoord was kart en duJ· 

dclijk 'Yes, your Honour, it is being i11 two 

places at the same time' In ecn strafrechte

tei ten en geri nge aanpaS'>i ngsgcncigd

heid van de burger, een vrije wapenpro

duktie en -handel, een crnstig 

toegenomen criminaliteit en nog '>teed<; 

grate verschillen tu55cn arm en rijk. 

Door a! dcze feiten, die wij in ovcrgro

te mecrdcrhcid nict willcn, 

hlijkt dat de 'output' van 

onzc democratic onvol

doende i'>. We zicn tevens, 

dat het aan he,Juitvaardig

heid ontbreekt en dat de 

lijke context gecft deze 

uitspraak aJnlciding tot 

crgcrni'> of hilaritcit 

Wanncer we de verwor

venhcden van de moder

ne informatictcchniek in 

ogcnschouw ncmcn, is de 

uitspraak zo gck nog niet 

'HeiHq in two f!laces at the same 

time' is mogelijk De burger 

van thans kan daarvan ge

tuigc zijn en dezc Ulll'>ta

tcring hecft invlocd op Prof. mr. H. Franken 

bureaucratic ecn zwaar ge

wicht heeft. Ergo, de kwa

liteit van onze democratic 

is eveneens onvoldoende. 

Het gewenstc cvenwicht 

in de Trias Polittca is ver

stoord doordat de grenzcn 
onze belcving van de democratic en op 

de intermcdiaire rol van politiekc par

tijen. 

Problemen van de democratie 
Hct i'> hekcnd, dat onze democratic 

grotc prohlcmen kent: cen milieucrisis 

door ongehrcidelde industricle activi-

tussen wetgevi ng en he,tuur steeds 

mcer vervagen en de rechter onvol

docndc mogelijkhcdcn tot effectieve 

controle hecft Bovendicn is de partici

paticgrJad van de kiczer-; uitermate he

perkt In <;tudies over politicke hesluit

vorming is aangetoond, dat slccht'> ccn 

zccr gering percentage van de kiczcrs 
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de per<,onelc bezel ling van de overheid 

heraalt De rcccntc verkiezingen on

der<,treren deze constatering. Bovcn

dien mag de burger aileen periodiek 

<,temmcn, ecns in de vier jaar mag hij 

mcchesli,sen. terwi)i de relcvantc om

standighcdcn met de dag kunnen wijzi-

gen. 

Onze democratic i<. ecn rcpresentaticvc 

democratic Hct Atheense ideaal van 

ecn directc participatie is nict mogelijk 

om organisatorische, tcchni,chc en 

praktt<,chc c.q. financiele redcncn. llij 

de representatie spclcn politiekc partij

cn ccn intermediairc rol. ZiJ vervullcn 

twcc tunctie' a I het henoemen van de 

problcmcn. die de ovcrheid voor haar 

rekening wil ncmcn, daartoe hiedcn de 

politieke partiJcn ccn programma. en h 1 

hct vormcn van ecn grocp om claarmcc 

ccn mccrderheid hij de hesluitvorming 

te hewcrk<,tclligcn 

Ten aanzicn van de grocp.:...vorn1ing wa

rcn tot in de jarcn zcvcntig -,ocialc in

dclingcn hct voornDJnl.:..,tc ordcning..,

cntenum Arbcider<,, middenstandcrs, 

werkgcvcrs ol de ledcn van ccn bcpaalcl 

kcrkgcnoohchap haddcr1 allen hun ci

gcn politickc partij t\u i' dat andcr' Lr 

zijn gccn 'Jlecilickc doclgroepcn mccr 

voor poltttckc partijcn. I )c hctcrogcni

tclt van hclangcngrocpcn !llZIZtkt, dzn JT

pr-c<,cntatic door middcl van <,ocialc 

grocp-,vornling onn1ogclijk 1.:.., gc\vor

clcn 

Ten aanztcn von de progranlmJvorming 

hliJkt dat de omkrlinge vcrschillcn lu<,

'en de divcr<,c politicke partiien gcrin

gcr zitn gcworden. De ideologi<,chc 

proticlcn blijken tc verhlcker1 

lnvloed van de 
informatietechnologie 
Over deze constatcringcn zijn we het 

in Nederland ctgcnlijk wei cen' ,\kn 
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kan zich dan ook met rcden alvragcn ol 

de prohlcmen in onzc democratic ooit 

in het huidige politickc systccm kun

nen vcrandcrcn. lvhar cr komt nog icts 

bij De informaticlcchnologie gedt 

nicuwc kansen en bedreigingen voor 

onzc democratic en voor de mogcliJke 

plaah van de politicke partijcn. 

De huidigc gencratie van computer<,, 

recorder'>. <,atellieten, kahclnctwerkcn 

en glasvczclkabcl' maken dim/ IH!lil, rlcc

lroHic llldil, video- computer- en tele

conlerentics, ius/out flolliHq, colllJllllcr 

<lssistcd tclrJlhouc iulcruiruoiutj, telctck<;t, vi

deotex, on-line datahankcn en interac

ticve televisie mogclijk Deze nicuwc 

media hcbben betekeni' voor de dcmo

crati,chc bcsluitvorming In de bundcl 

'Orwell ot Athcn'' worden naar aanlei

ding van ccn uitgebretd literatuur

ondcrzock zc<, kcnn1erkcn claarvan 

gcnocn1d 

I lr komt op vccl ruimcrc <,chaal inlor·

matie voor politiu en burgers heschik

baar· mcer· inlormatie die hovcndicn 

gcmakkelijkcr toegankelijk i' 

2. Er v111dt ccn <,terkc vcr<,nelling van de 

1nfonnatic-ovcrdracht plaats. 'llcn1tJ 111 

111'0 Jl/tlcrs t1/ the ltllllf li11rc' is mogelijk 

Cehnrrteni<,<,en kunnen onmiddclliik 

biJ politici hekcncl zijn, die daarop dt

rect kunr1l'n JTagcrcn. Door middcl van 

urslt111i f10IIi1rtj kan het puhliek metcer1 Ia

ten weten wat hct van die rcactie vindt. 

'l. De ontvangcrs van intormatie kun

ncr1 door de toename van het aantal 

medra zeit hcpalcn op we ike momenlt'n 

zit wclkc intormatic willcn ontvangcn 

J)c comumcntcn zi111 <,oeve1-cin in hct 

urtkrezen van de titd,tippen van raad

plcging van de mcdiJ 

+ De vcrzcnder' van inlormatic kun

nen cleze op stet'ds mecr <,pccitiek ge

dchnieerdc dot'lgrocpen al<,tcmme11 

I let gaat omJll(cnllldiJOll /au}cliruj l)e me

dia zijn te gehn11ken om gcdetaillcercle 
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proficlcn van grocpcn kiezers <,amen te 

'>lcllen en elkc grocp op ccn '>pccificke 

manicr (,!ired mail) en met ecn spcciticke 

bood-,chap tc bcnadercn. 

5. Hct opnemcn en uitzenden kan 

'>leeds mecr deccntraal plaatwindcn 

6. i\kt hehulp van de nieuwe media kan 

ccn intcrtJctlc tu.,'-.cn zcndcr en ontvan

gcr tot'>tandkomen. Kijkcrs ot ontvan

gcr<, ztjn ntet Ianger athankelijk van 

door andcrcn genlJJktc progrtlmma\, 

maar kunnen actief invlocd uitodencn 

op de inhoud daarvan. 

Perspectieven voor de 
democratie 
Welke pcrspectievcn hiedcn de nicuwe 

mtddelcn van inlomlatietcchnologic~ 

In de ecrste plaat<, i-, er een tcndcn-, 

naar directe dcmouattc Futurologcn 

al<, Totflcr en Naishttt• vcrwachtcn vecl 

van de mogeli)kheden tot zcllvertcgen

woordiging door n1iddcl van de nrcuwc 

media. We hoevcn daar ook nict lang 

op tc wachten. I )e tclcvisie is al he

<..,chrkhZIJr om tcgcn loge ko;.,tcn rcgcl

lllJtig vrJ.agpuntcn Zltlll burger.:., voor tc 

lcggcn en daorovcr tclcloni~ch of door 

mtddcl van cc'Jl computemctwerk te Ia

ten stcmmctl I )czc inslarll tTkrcnda 

makcr1 rcprcscntattc overhodig. lc kan 

thui-, hiiJvcn en loch '>tcmmcn. maar

her rs ook al voldocndc om met ccr1 

oprnicpetlrng te vol<,taan Dcze kan zo 

hctrouvvhaor worden opgczct, dat nict 

mccr de -,tcm van rcdcrccn nodrg i., om 

ccn JUiste rllC!r·uk te krr)gen van de mc

ning von de burger-. l)czc plchrcitairc 

pcrlrngcn zul!cn tot ccn grotcrc partici

paticgraad en vanwcgc de drrcctc hcrlZl

dcrlng tot ccn lllt--.Lh<1kcling vJn 

JntcrmcdiaJJT <>rgJni<..,Jl!C<... Z<lJI..., p<liJtrc

ke partiten lciden 

\\
1at daar-van te denken~ In reeler geval 

zullctl we onder ogcn nwcten zien. dat 

c-cn sanwnhallrng van politrd.e macht 

plaatwindt biJ de elites. Dat zijn dan de 

grocpen. die de vraagstelling voor de 

illllrnrl fwlls hcpalcn en de geavancecrde 

politieke IIJ!IrkctirtrJ kunnen hedrijvcn 

Deze ontwikkcling lcidt tot de conclu

sie, dat een doorhreking van traditione

le inlormatiemonopolies noodzakeltjk 

is om te voorkomen. dat onze demo

cratiC en de politieke partqcn, dtc dai!r

toc als intenncdiaJJT organJ<.,atic~ 

lungcrcn, zwilar in mocilijkhederl zul

lcn komen De dirccte democratre 

komt met behulp van de nieuwc intor

matictechnologie wei dichterhij, maar 

dat geheurt nict zonder ecn aantill nc

gaticve conscqucntic-, tc gemakkeliJk 

zal de rneerdcrheidsregcl worden toc

gepast en de rnattgcnde invloed van 

ovcrlcg en con1pron1i-;vorming door 

middcl van intcrn1cdi<1irc orgZini...,.JtJc<.., 

zal verdwqnen 

Ook een positieve impuls 
Er rs nog een tweedc pcr-,pecticl dat 

hct gehnrrk van de modcrnc inlormatie 

technologic hiedt voor de Wcstcrsc de

mocratic. Hct i-, de rnogclijkhcid om de 

hestaandc vormen var1 indirccte- r-cpre

scrllatrevc- democratic mecr rcsrlOnsicl 

te maken. 1-lct gaat crom, dat de gcko

zcrl politicus sncl en cllcctrel kan in

spclerl op de wensc11 van ZIJil ktczers 

H11 kan dircLt ontwo()rd gcvcn op hun 

vragen en ook het omgckecrde tratclt 

is steeds nwgelqk l)c gckozen polrtr

cus kan via tclcloon ol tclcvrsiel orllc

renties met Z!Jn kiezcrs, zclls als deze 

over cen gmot aantal lokilties vcrspn:id 

zrp1 - Ulllllllllnrcer-cn De volkwcrtc

gcnwoordigcr zz!l dJn wei ...,tclllnlcll 

rnct last cr1 11c1 r·uggespraak. I lr1 kan de 

dircuc Ullllallen rnet zitn achtcrhan 

niet rnccr ontwrtkcrl llczc ontwikke

IJng zol tot ccn mccr JLticl hurgcr...,Lhop 

lcidcrl. [)at is LTrl posrtiel r-csultaat. lk 

dirccte hctrokkenhcrd van de burger 
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'>timulccrt hct ruhlickc dchat. Door 

ovcrkg en ovcrrcd1ng kon n1cn nlccr 

tot comcmu<, komcn. t\laar hct here

kent ook, dat de rol van de rolitickc 

partijcn wordt tcruggcdrongcn. ln1n1cr-, 

n1ct de [)arti)Cn. maar de media <,c\cctc

rcn. Ten ccrstc '>ckctcrcn ziJ de rolltic

kc Ieider, I or ccn tclcvi'>ic-gcnick. 

chansmati'>ch vourkomcn I en ten twec

de <,clectcren zit de politieke program

mapuntcn (naar aankiding van de 

vragcn op de door hcn georgani"cerdc 

orinieonderzoekcn I Daarhij rijst dan 

wei de vraag hoe de mediamaker'> kun

ncn worden gecontrokerd. 

Bestaansvoorwaarde voor een 
politieke partij 
I kt moge zo ziJil, dat de rolitickc par

tiJen nict mccr tunctioncrcn al'> midde

lcn van groepsvorn1111g op grond van 

<..,ocialc "otratJticutlc. Son1n1igcn zeggen 

dat zij ook uit de tijd zijn als middelcn 

tot rcali'>cnng van ccn 1dcologic De 

naam van Fukuyama wordt vcel ge

nocmd en ook als men -zoals '>chrijvcr 

dezc<,- her nict met hem ccm is, valt 

111ct tc ontkcnncn, dat de ondcrlinge 

vcrschillen stcrk zijn teruggelorcn. 

Toch zal cen roliticke rartij ccn functie 

kunncn hlijvcn vervullcn in ccn mecr 

directe democratic ot in een democratic 

met een groter re<,ron'>id 

samcnhindt. Niet de <,ocialc pmilic, 

ook nict de nc<,tgcur ma<~r hct vcrha<~l 

i'> hcpalcnd voor de indiv1duclc wil om 

hi) de grocp tc horen, omd<~t de mcn

<,cn van die grocp dezclfde ln'>piratic 

cq Ultgang'>puntcn hchhcn op ha'>i'> 

\Vaarvan zij conscn;.,u.:.; vorn1cn ten oan

zicn van politiekc acticruntcn. In de 

groep kiezen de menscn op die ba'>i'> 

verantwoordclijkhcid voor elkaar. Voor 

de hcwu<,twording van die morclc hand 

i-. kadervorming en '>choling van groot 

helang Ecn rolitickc rartii hedt daar

toe een wetemcharpclijk imtituut no

dig 0111 de uitgangspunten in actuele 

vorm te formulcrcn en aanzcttcn te gc

ven voor de concreti'>ering in de poli

tickc praktijk Dat bctckcnt, dat ccn 

cigcn staatsleer moct worden gclormu

lccrd zoal'> hct C:DA in hct rapport 

'l'ublieke Cerechtigheid' hedt gedaan, 

waaraan helc1dsopt1e'> kunnen en moe

ten worden gctoctst. D<~armec wordt de 

'coiiiiJJOiliPC<llth' (sind-, de l\1iddclceuwcn 

ook wei bonum commune genoemd) 

van burgers, maatschappclijkc organisa

tics en ovcrhcid gcdefiniccrd in ccn 

wcdcrkcrigc vcrantwoordelqkhcid voor 

clkaar. 

Het verhaal van het CDA 
Het CDA heeft een duidelijk verhaal, 

cen pakkct van begi n'>e

gehaltc Dat kan ziJ aileen 

al'> middcl tot hct uitdra-
Een doorbreking 

lcn, ecn ideologic. Dat 

vcrhaal is gchasccrd op 

gen van een verhaal, het van traditionele het Evangelic, dat als in

spiraticbron client. Naar 

aanleiding daarvan is de 

Crond,]ag voor het poli

tick handclcn gdormu

kerd, de ba-,is waarop 

belcvcn van ccn bcgin'>el, 

het reali'>eiTn van een ide
in forma tie-

ologic E<,<,cnticcl i'> wei monopolies is 
dat ZIJ zo'n vcrhaal hcdt 

dat meer i'> dan t:cn optei
noodzakelijk. 

'>Oill van concrete bclclds

aanbcvclingcn. Hct gaat dan on1 ccn 

gcmccnschappcliJkc ovcrtuiging op ba

si'> van hcpaaldc uitgangspuntcn, die 

cen morelc hand vormt, wclkc mcn'>en 
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indcrtqd de drie confe'>

'>ionclc partiJcn <,amen ziJn gekomen. 

Vcrdcr uitgewerkt vinden we dat ver-

haal terug in hct Program van 

Uitgangspuntcn. Dan komt de derek 
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-.tap, het partijprogramma, waarin we 

met vallen en op-.taan -gissen en 

missen- het Program van UJtgangs

puntcn proberen te concretiscren in 

maatregelen en hcleid. 

In het vcrhaal pa'>t op dit moment een 

npwaardenng voor socialc instituties al-, 

tamilie. school, kerk, vakhond, politie

kc partij. t-.lcn-,en horcn ergem hij en 

zij moeten dat gcvoel ook hebhen. 

Dcze imtitutic-, vervullen belangrijke 

taken als vcrzorging, ondcrwijs en hct 

tegengaan ot voorkomcn van criminali

teit. Dit betckcnt een terugdringing van 

de ontzuiling of ecn rehahilitatie van 

maat-,chappelijke organisaties Aiken 

daarin en daarmee kunnen dcmocrati

sche vrijhcden betrckkelijk kleinschalig 

worden gcrcalisecrd. Naa'>t de -,amcnle

vingsverhanden, die de behartiging van 

belangen op het oog hebben, zullen wij 

(weer) meer dan voorhcen de samcnle

vingsverhanden, welke op ba-,is van 

verzorgendc taken of met ideele doel

stellingen danwcl met hct oog up het 

ovcrdragen van normen en waardcn 

een functie vervullen, aandacht moeten 

gcven. 

De intermediaire organisatie 
Het vcrhaal i'> essenticcl voor het over

lcven van ccn politiekc partij in de in

tormatie<;amenlcving. Dat overlcven is 

een noodzaak om gcdeccn-

Het verhaal is 

essentieel voor het 

traliseerdc overlegstructuren 

en mogelijkheden tot com

promisvorming in de toc

komstige meer directc 

democratic (of mccr respon

sieve indirccte democratic) 

tc hehoudcn. Daarmec kun

nen we de bezwaren van de 

onvermijdelijke opiniepeilin-

overleven van een 

politieke partij in 

een informatie-

samenleving. 
gen of referenda wei aan. We 

nwetcn dan niet meer zeggcn, dat een 

referendum ccn uiting is van volkssoe-

vcrcinitcit waarmec ccn rationccl calcu

lerende burger aileen zijn J1CIVJOnliJk 

nut maximali-,eert Zo'n opmcrking 

hceft hctzeltde nivcau al-, de 

Aristotclische uihpraak, dat democratie 

ccn degencratic van de '>laat vomlt. 

omdat dcmagogen hct volk zouden 

kunnen mislciden. Volwassen, goed op

gelcide burgers kunncn dirccte raadplc

gingcn beq aan, 1nit-; de \Vcrking van 

de politieke markt 1s verhonden met 

het hestaan van cvenwichtige interme

diaire organi'>aties voor rustig heraad en 

intclligente comrromissen. 

flrof. 1111. H. Fra11kell 15 !Jooglcraar <1<111 de 

RljksuJiiucrsitcit CmJiilli}Cll m !1<111 de Rijks

UiliPcrslicit LcidcJI. Hi) is twms l'OOI·zitlcr J)(/11 

hct bcstwu J)(lll !Jet vVctcJisc/1irf>l'c/1jk il1Stliuut 
POOr /Jet ('/)A 

No ten 
I On .. :t'll ol Athcnc '[)cmocratJc en lnlorrnJtJc-.J

mcnlevlng' PH:\. hJ<>-.en. A \V Koer<, cr1 

l.Th ,f>v1. Snellen 1red Den 1--laag IIJ()2 

2 H1erovcr 1n R. HoliJnckr l'dw f)ciiiOlldl_)' i/Jt 
Votc-{rom-1/omc f<.epo/Hiwn' .~b ... '>olhu..,'>et<., Jl).S') 

Stellingen 
I. Een media-democratic is ecn -,chijn

vertoning van een directe dcmocratie. 

2. Het CDA kan cen mccr directe dc

mocratie aan, orndat het een vcrhaal 

heeft. 
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