
PERSPECTIEF 

De voorgeformateerde burger 
De informatiesamenleving in sociaal-liberaal perspectief 

I s een informatiesamenleving of een 

elektronische omgeving een systema

tische bedreiging voor de belangen 

van het individu, en zo ja, op welke wijze? 

Kan elk individu de informatie vinden die 

hij nodig heeft, beschikt hij over voldoende 

en gelijke kansen om de vereiste culturele 

bagage en impliciete kennis op te doen om 

de eigen belangen te behartigen, zelf ver
antwoordelijkheid te nemen en anderen 

verantwoordelijk te stellen? Zal de indivi

duele burger in staat zijn om zich een waar

heidsgetrouw beeld van de hem omringen

de sociale, maatschappelijke, en natuurlij

ke omgeving te vormen met behulp van 

nieuwe media die door commerciële krach

ten worden beheerst? Is hij in staat ver

trouwen te schenken en vertrouwen te ge

nieten, deel te nemen aan collectieve deli

beratie en politieke besluitvorming in een 

anonieme netwerkomgeving? Kan hij zich 

ook onttrekken aan de 'panoptische' blik 

van commercie en overheid als het gaat om 
zijn eigen psychisch welzijn en morele ont

wikkeling? Kan het individu zich gerespec

teerd voelen, betekenisvolle relaties met 

anderen aangaan en erkenning vinden in 

door Jeroen van den Hoven 

D66 heeft 'de kwaliteit van 
de samenleving' binnen 
Paars-2 als belangrijk 

overkoepelend politiek thema 
geagendeerd. Vanwege de 

grote rol die de informatie-
en communicatietechnologie 

in de samenleving speelt, 
bepleit Jeroen van den Hoven 

daarbij speciale aandacht 
voor de kansen en 

bedreigingen van de nieuwe 
media. Als aanzet tot beleid 
geeft hij een proeve van een 
sociaal-liberale visie op de 

kwaliteit van de 
informatiesamenleving. 

.--- -------------------------. 

Naarmate een technologie meer ingebed 

raakt in de samenleving, neemt de kennis 

over de effecten toe maar de mogelijkheid 

tot (bij)sturing juist af. Voorafgaand aan 

de introductie van de technologie was 
bijsturing nog wel mogelijk, maar toen 

was de kennis over de effecten nagenoeg 

afwezig. Men noemt dit ook wel het 'con

trol dilemma'. 
Variërend op Huizinga ('wij leven in een 

bezeten wereld en wij weten het') kunnen 

we vandaag zeggen: 'Wij leven in een risi

cosamenleving en het begint langzamer

hand tot ons door te dringen.' We worden 

geconfronteerd met gefabriceerde risico's 
die tragisch genoeg voortvloeien uit onze 

eigen uitvindingen en ondernemingen. 

Het millenniumprobleem en de BSE-cri

sis zijn goede voorbeelden. Dergelijke pro

blemen zijn dan ook 'gewone incidenten' 

die inherent zijn aan ons type samenle

ving vanwege de grote complexiteit en 

wederzijdse afhankelijkheid in de grote 

technologische systemen, de onmogelijk

heid om uitputtend te testen en het feit 

dat het bij ontwikkeling, invoering en 

zijn culturele identiteit in een omgeving waarin intensieve com

municatie en absolute vrijheid van meningsuiting domineren? 
Dit zijn allemaal vragen waarmee politieke keuzes bij de ontwik

keling, de verspreiding en het gebruik van IeT rekening moeten 
houden. Aan de hand van welke waarden, gesteund door welke 
morele principes bepalen wij hoe een rechtvaardige informatiesa

menleving eruit ziet, wat human flourishing zal zijn in de 21ste 
eeuw? Het is zelfs de vraag of de traditionele ideologieën nog wel 
in staat zijn tot een adequate analyse. Sociaal-democratie, chris

ten-democratie en liberalisme hebben duidelijk moeite om deze 
problemen op een samenhangende, aansprekende wijze te ver

woorden. Dit leidt zelfs tot terechte kritische vragen over het pri

maat van de politiek .. Maar een proeve van een sociaal-liberale 
visie op de kwaliteit van de informatiesamenleving kan mogelijk 

wel dienen als een basis voor beleid. 

gebruik gaat om collectieve actoren. Wij 

moeten ons erop voorbereiden en kunnen ons niet beperken tot het 
aanwijzen van schuldigen achteraf. We moeten daarom ook instel

lingen in het leven roepen die ons in staat stellen om telkens van 

het gebeurde te leren. Want er zullen zich constant nieuwe poli

tieke en maatschappelijke keuzen voordoen die nog geen prece

dent hebben: op het vlak van genetische manipulatie, kunstmati

ge intelligentie, kunstmatig leven, robotica, 'software agents' en 

bionische toepassingen. We zullen vaak zelfs het vocabulaire mis

sen om aard en gevolgen van de veranderingen goed te verwoor

den. De radicale pluriformiteit en levensbeschouwelijke tegenstel

lingen van onze westerse multiculturele samenlevingen vormen 

daarbij nog een extra complicatie. De kans is zeer groot dat wij 

verdeeld zijn over de richting waarin wij willen gaan. 

Overheid en politiek houden zich doorgaans, volgens goed liberale 

traditie, bij dit soort fundamentele vraagstukken het liefst afzij-
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Dit artikel is deels gebaseerd op zijn eerdere publicatie 'De glorieuze toekomst van het 
pragmatisch liberalisme' in de bundel De Strijd gaal VOOlt (red. S. W. Couwenberg. 
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over de rol van ICT en het belang vall politiek-filosofLSche reflectie. 
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dig. Dat lijkt een wijze les die werd 
geleerd uit eeuwen van etnische con
flicten en godsdiensttwisten. De staat 
moet levensbeschouwelijke diversiteit 
tolereren en morele dwang vermijden. 
Zij moet zich ertoe beperken een zo 
groot mogelijk maatschappelijk speel
veld te creëren waar iedereen, onge
acht zijn levensovertuiging, eigen doe
len kan nastreven zonder anderen te 
hinderen om hetzelfde te doen. De poli
tiek-filosofische traditie van het libera
lisme nam het individu, zijn vrijheid en 
zijn recht op zelfbeschikking, als 
onwrikbaar uitgangspunt en legde 
daarmee de fundamenten voor vrijwel 
alle niet-confessionele politiek. Respect 
voor het individu, de nadruk op nega-' 
tieve vrijheidsrechten, en de autono
mie van de persoon, de afkeer van elk 
staatspaternalisme, zijn een moreel 
uitgangspunt dat geen weldenkend 
mens wil herzien, extreme omstandig
heden daargelaten. In deze algemene 

Deze jonge ondel'nemel's zijn webdesignel's VOOl' 'gl'ote' klanten 

zin zijn ook sociaal-democraten en groenen 'liberaal'. 
D66 gaat niet op zoek naar de klassiek-liberale wortels en poetst 
ook niet het neutraliteitsidee op om zodoende een politiek-fIloso
fisch, normatief kader te articuleren voor de confrontatie met de 
nieuwe problemen van de 21ste eeuw (zoals de VVD vooralsnog 
lijkt te doen). D66 probeert juist om het liberale gedachtegoed in 
de vorm van een pragmatisch geïnspireerd sociaal-liberalisme te 
ontwikkelen en adequaat te maken voor drastisch verander(en)de 
omstandigheden. Want de samenleving van de toekomst verschilt 
op cruciale punten van de samenleving waarvoor het klassiek libe
ralisme als politieke fIlosofie en normatief kader adequaat werd 
geacht. 

Adequaat liberalisme 

Een liberalisme dat zichzelf niet wil vernieuwen, krijgt in de mo
derne informatiesamenleving ten minste drie problemen. 
Ten eerste ontbreekt een kader voor sociale reconstructie. Proble
men in hoogtechnologische samenlevingen zetten op collectief ni
veau aan tot constante en systematische herziening en reconstruc
tie van fundamentele begrippen als 'persoonlijke levenssfeer', 'pu
blieke sfeer', 'autonomie', 'eigendom', 'gemeenschap', 'democratie', 
'verantwoordelijkheid', 'persoon', 'rechtvaardigheid', 'gelijkheid' en 
, taat'. Dat zijn de onderhoudswerkzaamheden aan het begrippen
apparaat en aan de instituties van de moderne post-verzorgings
staat. Zonder constante reconstructie en reflectie op hun prakti
sche betekenis zijn ze gedoemd hun doel te missen bij toepassing 
in nieuwe omstandigheden. Hun pregnante betekenis kregen ze 
immers eeuwen geleden. Meest in het oog springende voorbeeld is 
misschien wel dat het denken over staat, soevereiniteit en juris
dictie zich niet meer zonder meer kan baseren op territorialiteit en 
geografische locatie vanwege de prominente plaats die wereldom
spannende communicatie-infrastructuren thans hebben ingeno

men. Het internet ontnam de landelijke politiek en volksvertegen
woordiging haar vanzelfsprekende centrale plaats. 
De socioloog Anthony Giddens schetst de effecten van deze aanzet 
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tot reflectie op het individuele niveau in zijn Madernity and Self
identity. Hij ziet een nieuwe rol voor een nieuw type politieke pro
blemen, die hij 'issues oflife poli tics' noemt. Het zijn de problemen 
van 'reflexieve' personen die hun eigen leven als project zien en 
voor wie de levensvragen en ethische dilemma's van wetenschap 
en technologie bij uitstek politieke vragen zijn. 
Dat brengt ons bij een tweede problematisch aspect van het klas
sieke liberalisme: het onvermogen om juist deze problemen als se
rieuze politieke issues te behandelen. Een van de definiërende 
kenmerken van het klassieke liberalisme is het neutraliteitsden
ken, de idee dat de staat zich neutraal moet opstellen in morele 
controversen waaraan diepe levensbeschouwelijke meningsver
schillen ten grondslag (kunnen) liggen. Dit neutraliteitsstreven 
leidt tot de volgende paradox: of het liberalisme houdt vast aan 
neutraliteit en is dus inadequaat omdat het een belangrijk type 
morele vragen negeert, of het tracht adequaat te zijn maar kan 
dan niet meer onverkort vasthouden aan het idee van neutraliteit. 
Beleid in deze kwesties kan immers nooit kool en geit sparen, niet 
naar rechtvaardigingsgronden, maar zeker niet naar effecten van 
beleid. 
Ten derde zijn er vraagstukken van sociale rechtvaardigheid. Die 
worden in een liberalistische traditie hoofdzakelijk als verdelings
vraagstukken van schaarse middelen gezien. Verdelingsvraag
stukken blijven uiteraard belangrijk, maar ze ontnemen het zicht 
op een ander type morele vragen dat snel in belang toeneemt. Dat 
zijn vragen die betrekking hebben op erkenning van sociale, etni
sche, religieuze en seksuele identiteit; en op sociale, economische 
en culturele in- en uitsluiting op basis van identiteit. 
Sociale reconstructie is een pragmatische onderneming die nieu
we inhoud geeft aan oude noties die ooit adequaat waren als richt
lijnen en oriëntatiepunten maar door snelle technologische, soci
aal-economische en demografische veranderingen inadequaat zijn 
geworden. Sociale reconstructie zoekt een goede balans tussen 
marktwerking, overheidsinterventie en civil society, tussen publie
ke en persoonlijke levenssfeer, tussen aanspraken van het indi
vidu en belangen van het collectief, maar bovenal ontwerpt zij 
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nieuwe democratische en politieke instituties. Want sociale recon
structie heeft betrekking op alle vormen van georganiseerd men
selijk gedrag (bedrijfsleven, vakbeweging, zorg, wetenschap en on
derwijs, politiek, openbaar bestuur en NGO's, de niet-gouverne
mentele organisaties); kortom op alle gebieden waar mensen op 
voet van gelijkheid en in samenspraak naar intelligente en moreel 
te verdedigen oplossingen voor collectieve problemen zoeken. 
D66 zoekt als geen andere politieke partij actief en systematisch 
naar nieuwe vormen van lokale, deliberatieve democratie, ade
quaat voor beleids- en besluitvorming inzake complexe technolo
gie, socio-technologisch ontwerpen en grootschalige infrastructu
rele projecten. Het gebruik van internet en nieuwe media zal daar
bij uiteraard een belangrijke rol spelen. 

'Informatieapartheid' 

Kritische uiteenzettingen over de informatiesamenleving staan 
met reden stil bij een rechtvaardige verdeling van de toegang tot 
de informatiesamenleving. Want men vreest een regime van 'infor
matieapartheid' en een toenemende kloof tussen 'informatierijken 
en -armen'. De verregaande privatisering van overheidsdiensten, 
de commercialisering van de informatievoorziening en de li
beralisering van de telecommunicatiemarkt die het marktdenken 
typeren, zouden immers niet in het teken staan van het scheppen 
van gelijke kansen. De critici realiseren zich maar al te goed dat 
informatie een vitale rol speelt in het leven van individuele bur
gers, die informatie nodig hebben om volwaardig te kunnen parti
ciperen: effectief hun voordeel te kunnen zoeken in markten, deel 
te kunnen nemen aan democratische beslissingsprocessen, organi
saties verantwoordelijk te stellen, hun eigen verplichtingen na te 
komen, goede keuzen te maken en hun leven op een rationele 
manier in te kunnen richten. De moderne mens ziet zichzelf steeds 
meer als een informatieverwerker en rationele planner. Het idee 
van planning en rationele keuze is zelfs onlosmakelijk verbonden 
met de toegang tot en het gebruik van informatie. 
Toegang tot informatie bezit daarmee een aantal eigenschappen 
die behoren tot de zgn. primaire sociale goederen (social primary 
goods), de goederen waarvan iedereen vindt dat iedereen ze nodig 
heeft. Het zijn 'all-purpose goods' die iedereen als noodzakelijk 
ziet, die ieder zich wenst los van wat hij verder in het leven wil en 
waarvan rationele personen ook liever meer dan minder hebben. 
De initiatieven van de D66-bewindslieden binnen Paars, die de 
mogelijkheden van internet benutten om overheidsinformatie die 
relevant is voor legitieme doeleinden van burgers ruim beschik
baar te stellen (OL 2000 en de site overheid.nl), zijn een erkenning 
van het idee dat toegang tot dergelijke overheidsinformatie een 
primair sociaal goed is met een functioneel equivalente status. 
Het is van belang om deze toegankelijkheid op een dergelijk fun
damenteel niveau te beschouwen, omdat dit ook een criterium 
biedt om te bepalen welke informatie niet in de commerciële sfeer 
thuishoort (denk ook aan juridische informatie). 
De Nobelprijswinnaar Economie 1998, Amartya Sen, heeft over
tuigend beargumenteerd dat gelijke verdeling van 'shares of pri
mary goods' (zoals toegang tot internet, tot overheidsinformatie) 
ook onrechtvaardig kan zijn. Zoals het onrechtvaardig kan zijn om 
brood gelijk te verdelen over een groep mensen omdat zich onder 
hen ook zieken, zwangere vrouwen en kinderen in de groei bevin
den. Er zal dus niet alleen aandacht moeten zijn voor de gelijke 
toegang tot de Elektronische Snelweg en overheidsinformatie, 
maar ook voor de functionaliteit daarvan in het leven van burgers, 
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hun vermogen om er iets mee te doen. De mate van ongelijkheid 
die we bereid zijn te accepteren in informatiesamenlevingen zou 
wel eens veel minder groot kunnen blijken te zijn dan in indus
triële samenlevingen. Informatie is immers een positioneel (stra
tegisch) goed, het kan haar specifieke waarde voor een persoon of 
groep ontlenen aan het feit dat anderen er niet over kunnen be
schikken. Het traditionele gelijkheidsdenken schenkt weinig aan
dacht aan verschillen tussen maatschappelijke posities zolang de
genen die het slechtst af zijn in de samenleving er maar voordeel 
van hebben. De positionaliteit van informatie maakt echter dat de 
informatieverschillen er wel toe doen. John Kenneth Galbraith 
merkte al op: 'To look at the world as it exists is often an informa
tive thing.' Dat geldt nog steeds, maar veel van de inspanning in 
de snelle wereld van internet en de multimedia is erop gericht 'to 
look at the world as its exists before anyone else does'. Ons denken 
over sociale rechtvaardigheid moet zich nadrukkelijk richten op de 
eigenaardigheden van de nieuwe (cyber)economie, zoals 'globalise
ring', 'pad-afhankelijkheid', 'self-organizing web monopolies' en 
'winner take all markets' die ervoor kunnen zorgen dat verschillen 
in (informatie)posities zich razendsnel en nagenoeg onomkeerbaar 
kunnen vergroten en zich laten gebruiken om voordelen in andere 
maatschappelijke sferen te verkrijgen. 
De politiek van de toekomst definieert ongelijkheid volgens An
thony Giddens bij voorkeur in termen van insluitings- en uitslui
tingsmechanismen. Ongelijkheid zal dan vaak een uitsluiting zijn 
van deelname aan de kennissamenleving op basis van een gecon
strueerde identiteit. Hier ligt een relatie met het vraagstuk van de 
bescherming van persoonsgegevens, die vaak als gevoelig of be
schermwaardig worden gezien omdat ze de bouwstenen vormen 
voor anderen om een bepaalde identiteit te construeren waaraan 
een bepaalde informatiepositie verbonden is. 
Naast de aandacht voor gelijke toegang tot informatie, vormen ook 
de vaardigheden van individuen om informatie te benutten, de 
aandacht voor identiteit en voor uitsluiting op basis van identiteit 
dus nog een andere dimensies aan de toegankelijkheid. Het gaat 
immers niet alleen om e-mailfaciliteiten, internettijd, bandbreed
te, snelheid, portabiliteit, maar zeker ook om de symbolische di
mensie van toegang die is gelegen in het besef van het individu dat 
hij deel uitmaakt van de nieuwe informatiesamenleving en dat hij 
erkenning krijgt voor een aspect van het menszijn dat steeds meer 
op de voorgrond zal treden: dat ook hij een informatieverwerker en 
rationele kiezer is. 

Kansen in problemen 

Naast agendering en aanpak van het probleem van een mogelijke 
digitale tweedeling vormen de volgende mogelijke problemen ook 
kansen om de kwaliteit van de informatiesamenleving te verbete
ren. 
De voorgeformatteerde burger. Informatiesystemen in de sector 
van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, politie en justitie,. 
belastingen, financiële dienstverlening, verkeer en vervoer, bevol
kingsadministratie en communicatie vormen steeds vaker de ge
zaghebbende context waarin de belangen van burgers worden ge
articuleerd en geïnterpreteerd (vg!. RINIS) en waarin hun identi
teit wordt geconstrueerd. 
Het publieke domein en de pluriformiteit bedreigd. Internetser
viceproviders, commerciële televisiestations, kabelexploitanten en 
mediamagnaten transformeren de publieke sfeer (internet, tv1 om
roep, onafhankelijke journalistiek, wetenschappelijk onderzoek, 
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bibliotheken). De publieke sfeer is idealiter een plaats waar de 
gemeenschap als zodanig tot bezinning kan komen en waar een 
publieke opinie zich kan vormen, buiten de politieke sfeer in strik
te zin, maar met normatieve zeggingskracht en moreel gewicht. 
Deze publieke sfeer dreigt een door commerciële telecomconsortia 
en mediatycoons voorgestructureerd Disneyland te worden. Con
tent providers, telco's en fabrikanten van zoekmachines kunnen 
hun commerciële belangen ten koste van de surfende burger ver
wezenlijken. Het publieke domein kan daardoor gemakkelijk ver
schrompelen tot een schrale voedingsbodem van discussies over 
commerciële belangen en technische standaarden. Een dergelijke 
ontwikkeling zou neerkomen op een 'her-feodalisering' van de pu
blieke sfeer, zoals Habermas heeft opgemerkt. 
Privacy en Greased data. Het is nagenoeg onmogelijk zicht te hou
den op wie wat over personen weet. Ondanks het feit dat er gerust
stellend wordt gesproken over 'Chinese muren', privacy enhancing 
technologies en gegevensbescherming, bekruipt menigeen het 
gevoel dat er een constante dreiging is dat persoonsgegevens in 
verkeerde handen vallen. En, wat misschien nog zorgelijker is, we 
weten niet eens welke handen 'verkeerd' zijn of zullen blijken te 
zijn. Sommige surfers zullen het zich financieel niet kunnen per
mitteren om hun persoonsgegevens beperkt toegankelijk te hou
den, zij zullen zwichten voor aanlokkelijke aanbiedingen voor gra
tis surfen. Heeft de Registratiekamer voldoende middelen om een 
vinger aan de pols te houden? 
(lnformationele) veiligheid. In een informatiesamenleving dreigen 
nieuwe manieren om de belangen van het individu te schaden. 
Nieuwe technologie brengt nieuwe vormen van kwetsbaarheid 
met zich mee, zoals cyber-crime, stalking, surveillance, monitoring, 
terrorisme, cyber-war, hacking, hacktivism. Is de burger voldoende 
beschermd tegen 'information-based harms'? Zijn er voldoende 
middelen op het terrein van Cyber policing, EDP forensic 
research? 
Fairness. Een goede basis voor consumentenbescherming in elek
tronische omgevingen is urgent (zie het onderzoek over e-commer
ce door de Consumentenbond). Ook is speciale aandacht nodig 
voor bescherming van burgers als consument tegenover direct 
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marketing en data-mining experts. Weet de burger waar hij ja 
tegen zegt en krijgt hij een faire prijs en 'contract' als hij besluit 
zijn gegevens af te staan in ruil voort 'discounts'? Is hierin voor
zien, anders dan incidenteel? 
Toegang. Kan ieder burger de informatie krijgen die nodig is om 
een menswaardig en volwaardig maatschappelijk bestaan te lei
den? Is de overheidsinformatievoorziening niet zodanig ingericht 
dat sommige groepen disproportioneel voordeel kunnen behalen 
op basis van die informatie. Zijn goede randvoorwaarden gesteld 
aan informatievoorziening door commerciële partijen als het gaat 
om universal service, must carry provisions, tariefbeleid? 
Kwaliteit van informatie. Hoe betrouwbaar en accuraat is de infor
matie? Informatie is van extreem groot belang voor mensen. Hoe 
kan de overheid betrouwbaarheid van informatie faciliteren en 
garanderen in de nieuwe media? 
Besteding collectieve middelen, efficiëntie van openbaar bestuur. 
Menige belastinggulden is reeds verdwenen in de bodemloze put 
van mislukkende overheidsinformatiesystemen. Dit is het pro
bleem van garanties en verantwoordelijkheid voor kwaliteit van 
electronic government en vraagt om vormen van E-government 
quality assessment. 
Democratische representatie. Maakt ieder burger ook echt deel uit 
van de nieuwe informatiesamenleving? Is een ieder gerepresen
teerd in nieuwe vormen van politieke besluit- en meningsvorming 
en technologisch ontwerp? 
Culturele oppressie. Racisme, hate-speech en gewelddadige (kin
der-) porno schaden direct op verschillende manieren (als ze on
wettig en immoreel gedrag veronderstellen of ertoe aanzetten), 
maar ook indirect als ze leiden tot een accumulatie van uitingen 
die bij elkaar genomen een dusdanige 'vervuiling' van de commu
nicatieomgeving zijn, dat het verschuldigde respect voor medebur
gers als lid van een minderheidsgroepering bijna onmogelijk is ge
worden. 

Al deze nieuwe problemen dienen niet alleen met nieuwe digitale 
grondrechten maar vooral ook met nieuwe democratische institu
ties en uitbreiding van werking en bevoegdheden van de bestaan

de instellingen te leiden tot een ver
betering van de informatiepositie 
van de burger, een betere consu
mentenbescherming, krachtiger 
'checks and balances' en vooral ook 
verbetering van de 'politieke ergono
mie' van technologie en infrastruc
tuur: overeenstemming tussen de 
'sociaaltechnologische ensembles' en 
wat politiek en moreel wenselijk is. 
D66 is ideaal gepositioneerd om de
ze problemen van de informatiesa
menleving aan te pakken. Zij doet 
dat namelijk niet op basis van oude 
en onwrikbare ideologische uit
gangspunten, maar met een open 
oog voor de snel veranderende we
reld en met een visie op het welzijn 
van mensen . • 
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