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Dromen van ELSE ...
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ei wa tijd voor een antwoord op een overheid dic masaal over tapte op een marktgerichte benadering. Tijd
voor ecn antwoord op het nelle informatietijdperk
waarin de maat chappij was beland. De rol van politieke pariijen
was tancnde. De politiek was niet meer exclusief de hoeder van
het algcmecn bclang, vertegenwoordiger van de bevolking, aanjag r en iniliator van ideeën. Interne gcrichtheid, informatiestress
en het te veel overlaten van belangen aan one issue-organi alie
en belang ngroeperingen speelden politieke partijen parten.
D kansen dic middelen al Internet boden, maar
ook de omslag in denken die hiervoor noodzakelijk wa8, zagen weinigen.
Ondertussen bezocht de bevolking
massaal virtuele bedrijven en in'telli ngen, alsmede overheden
di e n digitaal pakkei aanboden. Burger konden nu
rechtstreeks bij d bron beler n zorgvuldiger hun informatie
verkrijgen.
Waarom zou een inwoner
van ed rland nog bij
e n politicke partij aankloppen m t zijn of haar
wensen? Groen d den
z via atuu rmonum nl n of Greenpeace,
ambtenaren overlcgden
m 1 all belang ngro pering n, formuleerde het
bC'leid en implem nte rde
diL Bij bel idsvorming d dl'n marketmgt chnieken en
Int 'met hun intr de. Dc mening van dc burger werd elektroni, eh gepeild cn de media, dc publickl.' opinie en dl' minister professioncel
I ·'Ix'cld. De politiCUS mocht zich b zighouch'n met ('en partijtjc Rl K met collega politici,
\\ laruun dc ambt nnr n voor d vorm mecdedcn.
Owr ,'p"'lletj ~ gesproken ... Plotscling verscheen in mijn droom
EL.. E, ll'n hcldin die , terke gelijkenis vertoonde met de vÎltuele
heldin Lara Croft uit het computcrspelletje. et aiR Lara Croft
. treed EI_ E legt'n het k\\ aad, n kon je op je eigen P met haar
m . d nken. Maar ELSE wa. tcgcltjkcrtijd l'en nicuwe, dynamiehl', virtucle politica van D66. Zij stal in z cr korte tijd de harten
van veil' cd rlanders! ELSE kwam, zag en ovenvon ... extern

gericht, als ecn digitale heldin wcrd zij de virtuele waker van het
algemeen belang. Tevens je persoonlijke assistent voor je relatie
met de maatschappij. Haar aanhangers konden 24 uur per dag bij
haar terecht. ELSE kende geen rust of reces en ook gcen grenzen
Zij had een visie en idealen, hield je op de hoogte over wat er speel
de, peilde je regelmatig en berichtte over de actualiteit. ELSF)
vormde digitale platforms per doelgroep. Een nieuwe dimensie in
communicatie-land die zorgde voor contacten met gelijkgestem
den. En rriet alleen digitaal, ook het aantal politiekE' bijeen
kom ten groeide explosief. Handtekeningen nodig
voor een referendum? Grote aantallen sympathisanten werden via de digitale weg mak
kelijk behaald!
Voor het zover kwam, hadden gedre
ven D66-politici de weg geëffend
voor een optimale ontwikkelin
van de virtuele samE'nleving.
Zij zorgden voor flinke inves
teringen in de virtuele in
frastructuur. Oh, wal wa
ik heerlijk aan het dro
men. Scholen hoefde
zich niet langer tevreden
te stellen met een be
schamend laag leT-bud
get. Onder de bezielend
leiding van de D66-politici werden allerlei vraag~tukken die hel gt'volg waren van de nieuwe infilrmatietechnologie opgelost
zoals de privacywetgeving, d
noodzakelijke om- en bijscholing van kwetsbare hedrijt: tak
ken en bevolkingsgroepen en d
impact op ons belastingstelsel. [)
grote bedrijven dil' aasden op het grot
gcld achter de digitale infrastructuur wl'r~
de pas afgesneden. Zo kon de samenleving d
vruchten plukken van ICT: de besparingen op de fysie
ke infrastructuur en de enorme voordelen voor het milieu,

H

\lq"U

1"",/1111

U

lul,,,,,

... toen werd ik gewekt door mijn GSl\1. Ik ontving het nieuws va

o .00: 'dagelijks leggen al bijna 1.2 miljoen Nederlander' verbinding met Internet. Hel aandeel Nedl'rlanders van vijftil'n jaar en
ouder dat de afgelopen veertien dagen minimaal een keer on lin
is geweest, bedraagt inmiddels bijna 19'1 (2,3 miljoen l. Als de ont
wikkeling zich doorzet zal in 2002 het percentage van 50',( worden
overschreden! Bij de inkomensgroep boven twee maal modaal i
dat nu reeds het geval...' •
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