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Het valt moeilijk te ontkennen dat nieuwe communicatiemiddelen de afgelopen decennia een 

bijzonder grote invloed hebben gehad op het functioneren van het politiek systeem. Er is veel 

meer politieke informatie ter beschikking dan ooit in het verleden, meer mensen kunnen hun 

mening ventileren over allerlei onderwerpen, en de informatie wordt sneller verspreid dan ooit 

te voren. Dat zijn allemaal heel positieve ontwikkelingen. Hoewel ik het artikel van Henry 

Milner bijzonder stimulerend vind, moet toch gezegd worden dat hij weinig oog heeft voor al 

deze positieve punten. Transparantie en openheid van informatie zijn wel degelijk belangrijk. 

Ik herinner me nog goed dat ik twee decennia geleden een studie maakte over de UNO-

Conferentie over Milieu en Ontwikkeling (die trouwens nog verschenen is in dit tijdschrift), 

en daarbij volledig afhankelijk was van allerlei welwillende bronnen die bereid waren 

documenten naar me op te sturen. Zelfs voor een bevoorrechte getuige was het destijds 

moeilijk om ook maar op de hoogte te blijven van de vorderingen in het 

onderhandelingsproces. We zijn nu twintig jaar later, en alles is volledig beschikbaar op het 

internet. Wie dat wil kan perfect op de hoogte blijven van allerlei politieke 

besluitvormingsprocessen en van alle mogelijke informatie. Die openbaarheid van informatie 

is een belangrijke verwezenlijking, dus wat dat betreft denk ik dat Henry Milner toch iets te 

veel vasthoudt aan oude vormen en gedachten. 

 

Anderzijds is het Internet inderdaad niet het wondermiddel waarvoor het zo vaak wordt 

gehouden. Snelle informatie-uitwisseling staat centraal in het concept ‘liquid democracy’, dat 

nu te pas en te onpas wordt gebruikt. Met dit concept bedoelt men dat het belangrijk is zich 

niet te veel te laten opsluiten in vastliggende structuren en mandaten, maar dat burgers ook 

het recht hebben om hun mening te geven over een veelheid van onderwerpen en thema’s. In 

het verleden ging de representatieve democratie nog sterk uit van een 

vertegenwoordigingsmodel: als ik een stem geeft aan partij X, dan ga ik impliciet akkoord 

met het hele pakket van voorstellen van die partij, ook inzake beleidsdomeinen waar ik 



misschien een andere mening ben toegedaan. Liquid democracy, daarentegen, gaat er van uit 

dat ik het inzake belastingen eens kan zijn met een liberale partij, inzake sociale zekerheid 

met de socialisten en inzake onderwijs met de christen-democraten. Op elk van die thema’s 

kan ik mijn eigen hoogstpersoonlijke voorkeur laten spelen, en op die manier heel doelgericht 

informatie overbrengen naar het politiek systeem. De nieuwe informatietechnologie laat 

inderdaad toe al die voorkeuren te bundelen en te aggregeren, om op die manier voor elk van 

die voorkeuren een duidelijk democratisch gelegitimeerd voorstel te formuleren. Terug: het 

feit dat dit nu technologisch allemaal mogelijk is betekent een enorme vooruitgang op 

democratisch vlak. Ruim twee eeuwen geleden formuleerde Condorcet reeds een groot aantal 

voorstellen om tot zo optimaal mogelijke verkiezings- en besluitvormingsprocedures te 

komen. Een aantal van zijn voorstellen zouden nu pas kunnen worden uitgevoerd, dankzij alle 

nieuwe technieken van informatieverwerking en –uitwisseling. 

 

Dat belet niet dat de politiek van de sociale media, zoals Milner die beschrijft, inderdaad een 

aantal nadelen heeft die in de praktijk bijna onoverkomelijk zijn. Die handelen respectievelijk 

over vrijblijvendheid en representativiteit. 

 

De optimistische visie over ‘social media politics’ gaat er van uit dat politiek niet veel meer 

hoeft te doen dan reeds bestaande preferenties op te tellen en te aggregeren. Als het zo 

eenvoudig was, dan konden we onze parlementen inderdaad vervangen door één grote 

telcomputer. De grote uitdaging voor een politiek systeem is echter de manier waarop moet 

worden omgegaan met incommensurabele preferenties. Incommensurabel betekent dat 

verschillende voorkeuren in principe elkaar uitsluiten en alle grote politieke debatten komen 

vaak neer op een dergelijk debat over incommensurabiliteit. Burgers willen een grote mate 

van vrijheid, maar ze willen tegelijk dat de overheid hen beschermt tegen individuen die hun 

vrijheid willen misbruiken. Burgers willen zo weinig mogelijk belastingen betalen, maar toch 

een zo goed mogelijke dienstverlening ontvangen van de overheid. Dat soort conflicten heeft 

niets te maken met een pure uitwisseling of aggregatie van problemen, maar ze maken de kern 

uit van de politieke besluitvorming. Sociale media kunnen ons inderdaad perfect informeren 

over de vraag of mensen al dan niet belastingen willen betalen, maar ze informeren ons niet 

over de vraag of burgers dan ook bereid zijn alle mogelijke consequenties van die beslissing 

op zich te nemen. Informatie-uitwisseling via sociale media is bijna per definitie vrijblijvend: 

men geeft een bepaalde mening te kennen, en eventueel volgt er wel een kortlopend 



engagement, maar er is niet de bereidheid tot een langdurige inzet om een bepaalde agenda 

ook te realiseren, of door te duwen indien dit ten koste gaat van andere beleidsprioriteiten. Het 

ventileren van de eigen mening via Internet is bijna per definitie bijzonder gemakkelijk, maar 

men zou juist kunnen zeggen: te gemakkelijk. Politici zullen ook minder geneigd zijn om 

rekening te houden met deze informatie, omdat ze op voorhand weten dat de burgers blijkbaar 

weinig inspanning wilden doen, en omdat ze al evengoed weten dat de hype tegen morgen 

wel weer over is. Er bestaat geen gemakkelijke manier om effectief een invloed te hebben op 

de politieke besluitvorming, en de sociale media creëren enkel de illusie dat het ook op een 

gemakkelijke en vrijblijvende manier zou kunnen. 

 

Een tweede belangrijk probleem is dat van de representativiteit. Politieke participatie valt 

natuurlijk altijd toe te juichen, omdat we er van uit gaan dat democratische betrokkenheid heel 

belangrijk is voor de stabiliteit van het politiek systeem. Maar zoals Sidney Verba terecht 

opmerkt: als sommige stemmen in het democratische koor systematisch luider zingen, en 

daardoor de andere leden volledig overstemmen, dan worden de democratische principes al 

evenmin gehandhaafd. Het is inderdaad zo dat de overgrote meerderheid van de bevolking 

van West-Europa nu toegang heeft tot het internet, zodat die digitale kloof nu al grotendeels 

tot het verleden behoort. Maar inzake liquid democracy geldt nog steeds hetzelfde dictum: It 

takes too many evenings. Het overgrote deel van de bevolking wil niet hele dagen op internet 

doorbrengen om telkens opnieuw commentaar te leveren op voorstellen en allerlei 

mediageruchten. Het zijn de beroepsklagers die in de praktijk de sociale media beheersen. De 

online-rubrieken die we terugvinden bij de meeste kranten vormen daarvan een uitstekende 

illustratie: ze worden beheerst door een relatief klein aantal personen die daar blijkbaar heel 

veel tijd in kunnen investeren. Vaak gebeurt dat dan nog tijdens de kantooruren, aangezien 

hun werkgever (die vaak zelf een partijpolitieke instelling is) er duidelijk geen bezwaar tegen 

heeft dat belastingsgeld op die manier gebruikt worden. Als men dan vervolgens gaat denken 

dat die rubrieken op de een of andere manier een afspiegeling vormen van de publieke opinie, 

dan staat de deur voor manipulatie wagenwijd open. Men kan vaak eerder het 

tegenovergestelde zin: de meningen die via twitter en andere sociale media worden verspreid 

zijn bijna per definitie niét representatief voor de bevolking in het algemeen (1). Sociale 

media laten inderdaad meer informatiedoorstroming toe, maar als die mogelijkheid 

systematisch enkel gebruikt wordt door één kleine radicale groep, dan heeft dat niets meer te 

maken met een beter werkende democratie. Je merkt in de praktijk dat er een heel klein en 



eng kringetje ontstaat van spindoctors, journalisten, politici en zogenaamde commentatoren 

die elkaar voortdurend bestoken met twitterberichten en instantcommentaren. Op den duur 

wordt dat een soort neprealiteit, die echter wel degelijk een effect kan hebben op het politieke 

handelen.  

 

Max Weber wees een eeuw geleden reeds op het gevaar van wat hij de ‘religieuze virtuosen’ 

noemde: elke georganiseerde godsdienst heeft af te rekenen met fanatici die blijkbaar weinig 

anders omhanden hebben dan zich louter toe te leggen op een zeer strikte godsdienstbeleving. 

Religieuze virtuosen eigenen zich meestal het recht toe om aan de gewone gelovigen te 

verkondigen dat zij het verkeerd voorhebben, en het helemaal verkeerd voorhebben als zij het 

aandurven op zondag te fietsen, of zonder hoofddoek naar buiten te gaan. De sociale media 

houden een risico in op  het optreden van wat je ‘politieke virtuozen’ zou kunnen noemen. Er 

is een bepaalde groep in de samenleving die het normaal vindt om tien keer per dag de 

website van de kranten na te slaan, elkaar voortdurend met twitter-berichten te bestoken, en 

die er bovendien ook van uit gaat dat ze dankzij die voortdurende oppervlakkige activiteiten 

recht hebben op meer politieke invloed dan andere burgers die wel een normale dagtaak 

hebben. Als de sociale media inderdaad tot dat soort ongelijkheid leiden, dan vormen ze 

inderdaad een bedreiging voor het principe van de democratische gelijkheid. Zoals de onlangs 

overleden Ronald Dworkin stelde: democratie steunt op één souvereine deugd, namelijk het 

principe dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld moet worden. De vraag is de ‘politiek van 

de sociale media’ een bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van dat ideaal. 
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