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voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 2002 werd niet alleen in de 
media (kranten, televisie) gevoerd, maar ook op internet. Om informatie te 
politieke partijen, verkiezingsprogramma's en lijsttrekkers kon men 

een groot aantal verschillende websites. Vaak kon men hier ook deelnemen 
discussies of contact leggen met politici. Alle partijen hadden een website 

ook nog vaak een speciale lijsttrekkerssite. Verder waren er een aantal 
gebonden politieke websites met informatie en discussies over de 

te komen welke betekenis internet heeft voor verkiezingscampagnes, 
de Universiteit van Tilburg en het Documentatiecentrum Nederlandse 

Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen een online-enquete uitgevoerd 
lez~oei<:ers van politieke websites. Wie zijn de bezoekers van politieke websites, 
zoeken ze? Gebruiken ze internet vaker voor informatie en discussie over 

webmasters van politieke websites is gevraagd om in de weken voorafgaand 
verkiezingen een button op de website te plaatsen, waarmee de bezoekers van 
een online-enqueteformulier konden bereiken. Behalve GroenLinks werkten 

"U'·'"'"""' partijen mee aan het onderzoek door de enquete-button op de homepage 
Verder was de enquete-button te vinden op een aantal niet-partijgebonden 

websites, waaronder de Stemwijzer. Op die manier konden de bezoekers van 
aantal politieke websites worden bereikt. 

'politiek en internet' is gestart op 25 april en op 29 mei geeindigd. Omdat 
rapportage will en toespitsen op de verkiezingscampagne, beperken we ons 

periode tot aan de verkiezingsdag van 15 mei. In die periode hebben in totaal 
bezoekers van de betreffende websites de vragenlijst ingevuld. 

rapportage zullen www.stemcda.nl enj.p.balkenende.nl gezamenlijk worden 
als CDA-website. 

korte terugblik op de verkiezingscampagne zullen de enqueteresultaten 
gepresenteerd. Daarbij zal achtereenvolgens worden ingegaan op enkele 

kenmerken van de bezoekers van de CDA-website en hun redenen om deze 
bezoeken. De bezoekers van de CDA-website zullen hierbij worden vergeleken 

andere partij-sites. De rapportage sluit af met een korte samenvatting. 
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Websites die deelnamen aan onderzoek 'politiek en internet'; aantal ingevulde 
enquetes tussen 25 april en 15 mei 

type website partij/organisatie website Aantal bezoe-
kers daten-
quete heeft 
inl(evuld 

Partij-sites CDA stemcda.nl 425 
J.p. balkenende. nl 20 

LPF lijst-pimfortuyn. nl 2468 

VVD vvd.nl 80 

PvdA pvda.nl 1133 
admelkert.nl 502 

D66 d66.nl 220 
thomdegraaf nl 60 

SP sp.nl 1264 
janmarijnissen. nl 181 

Christenunie christenunie. nl 325 

SGP sgp.nl 12 

Leefbaar Nederland LNnl 457 

Niet- Politiek Digitaal politiek-digitaal. nl 581 
partijgebonden 
politieke sites Ministerie van Bin- ukomttochook.nl/ 687 

nenlandse Zaken en jijkomttochook.nl 
Koninkri jksrelaties 
V erkiezingen. pagina verkiezingen.pagina. nl 406 

lnfodrome infodrome.nl 8 

Stemwijzer Instituut voor Publiek stemwijzer. nl 9268 
en Politiek 
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2. De verkiezingscampagne 

De campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 werd sterk gedomineerd 
door de verkiezingsdeelname van Pim Fortuyn. Als lijsttrekker van de nieuwe partij 
Leefbaar Nederland en laterals naamgever van zijn eigen politieke partij Lijst Pim 
Fortuyn (LPF) wist hij in korte tijd veel ontevreden kiezers aan zich te binden. Door 
de wijze waarop hij de maatschappelijke onvrede over het regeringsbeleid mobiliseer
de en de reacties die dit opriep bij andere politieke partijen, kreeg de campagne een 
felheid en directheid die men in Nederland niet gewend was. Ook op internet bleek 
dit: naast de officiele site van de LPF ontstonden er een aantal pro- en anti-Fortuyn
sites Een overzicht van de verschillende politieke websites en hun kandidaten is te 
vinden op het door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen bijge
houden campagne-archie[ van de websites van de politieke partij en en hun kandidaten 
op: www.archipol.nl). 

De verkiezingscampagne eindigde abrupt met de moord op Pim Fortuyn op 6 mei. 
Alle partijen staakten hun campagne-activiteiten, de meesten ook op internet. Bijna 
alle politieke partijen 'sloten' hun campagne-websites en beperkten zich tot het geven 
van algemene informatie over de partij en het verkiezingsprogramma. Bij een aantal 
partijen (LPF, VVD, CDA, Leefbaar Nederland, Christenunie en SGP) leidde dater
toe dat de enquete-button tot aan de verkiezingsdag van de website verdween. 

Het bijzondere verloop van de verkiezingscampagne was deels verbonden met allerlei 
politieke activiteiten op het internet, zoals het bezoek van politieke websites. Omdat 
de nieuwe partijen Leefbaar Nederland en LPF geen uitgebreide partij- en campagne
organisatie hadden, liep het contact tussen deze partijen en hun sympathisanten voor 
een belangrijk deel via hun websites. Het aantal bezoekers van de site van de LPF bij
voorbeeld was relatief hoog. Verder zal de felheid van de verkiezingscampagne en het 
stopzetten van de campagne-activiteiten na de moord op Fortuyn de behoefte aan poli
tieke informatie en discussie sterk hebben gestimuleerd en daarmee ook het bezoek 
aan politieke websites. Alle sites waarvan de bezoekersgegevens bekend zijn, verto
nen op 7 mei- de dag na de moord op Fortuyn- een piek. Ook op 15 mei, de dag van 
de verkiezingen, beleefde het bezoek aan politieke websitess een hoogte punt. 

Het internet was een plaats waarop kiezers hun hart konden luchten over het rege
ringsbeleid, het politieke klimaat en de dood op Fortuyn. Niet alleen op nieuwsgroe
pen en allerlei discussieplatforms, maar ook bij de enquete uitte men soms woede, 
onvrede en bezorgdheid over de Nederlandse politiek. Enkele antwoorden op de en
quetevraag waarom men de politieke website bezocht heeft: 

" ... Om deze partij te Iaten we ten dat ik al een hele tijd Paars zat ben. In Den Haag 
weten ze allang niet meer wat er onder de mensen en op straat leeft. " 

" .. . Ik wilde even mijn mening kwijt dat we dankzij die verdomde NEP-politiek we nu 
eindelijk een goed persoon in de politiek kwijt zijnl I I I En zijn naam is PIM 
FORTUYNI I I I die durfde tenminste wat te zeggen. " 

" .. .Ik lees aile websites. Zeker na de moord op Pim Fortuyn. Ik heb grate onvrede met 
het politieke klimaat in Nederland. " 
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" ... Ik wilde een telefoonnummer van de PvdA in Den Haag opzoeken, om te bel/en om 
te zeggen dat ik en mij man Ad Melkert steunen en dat we het belachelijk vinden zoals 

in een kwaad daglicht wordt gezet, zowel door de media als door mensen van de 

fijst Pim Fortuyn en LN" 

Het zijn uitspraken die een treffend sfeerbeeld geven van de afgelopen verkiezings-
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Wie bezoeken politieke websites? 

verwachten veel heil van internet, juist in een tijd dat zij met teruglopende 
te maken hebben en dalende opkomsten bij verkiezingen. Zij zien internet als 

u..,, .... 1.,. 'k instrument om hun positie te versterken en nieuwe relaties te leggen met 
_,11.,.., • ...,~·· Om meer te kunnen investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van 

heeft de overheid de subsidies aan politieke partijen onlangs fors verhoogd. De 
hierachter is dat het internet leidt tot een verdieping en verbreding van politieke 

•n.n..•.., .... ~,·,~: internet biedt nieuwe mogelijkheden tot politieke participatie zou hier
<Tt'nPnf~n kunnen activeren die zich nu vaak afzijdig houden van de politiek, zoals 

l:<.'-'"'"·''"'" en jongeren. De vraag is of die verwachting gerechtvaardigd is. Weten 
websites een nieuw publiek te bereiken dat zich normaal politiek afzijdig 

Zoals de enquetegegevens Iaten zien, slagen politieke websites er maar ten dele 
nieuwe groepen bij de politiek te betrekken. Dat geldt ook voor de CDA-website. 

Net zoals bij andere politieke activiteiten, is het ook hier de groep hoger opgelei
den die de boventoon voert. Ongeveer de helft (47%) van de bezoekers van de 
CDA-website heeft een hogere beroepsopleiding ofuniversitaire studie voltooid. 
Vergeleken met andere partij-sites trekt de CDA-website relatiefveel hoog opge
leiden. 

De hoogste voltooide opleiding, in Bezoekers Bezoekers andere 
percenta~es CD A-website partij-sites 
Tim lager beroeps onderwijs, mavo 11 12 
ofvmbo 
Middelbare school, havo, vwo 22 24 
Middelbaar beroepsonderwijs, leer- 20 22 
lingwezen 
Hoger beroepsonderwijs, weten- 47 42 
schappelijk onderwijs 
totaal 100 100 

De meeste partij-websites trekken wat meer mannen dan vrouwen. Dat geldt ook 
voor de CD A-website: 65% van de bezoekers is man. 

geslacht, in percentages Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
site parti.i-sites 

Man 65 58 
vrouw 35 42 
Totaal 100 100 

Politieke websites zijn succesvol in het bereiken vanjongeren. Deze groep- die 
zich over het algemeen minder politiek betrokken toont - is zeer goed vertegen
woordigd onder de bezoekers van politieke websites. De helft (51%) van de be
zoekers van de CD A-website is jonger dan 35 jaar; bijna een kwart (24%) van de 
bezoekers is zelfs jonger dan 25 jaar. De leeftijd van het publiek van de CD A
website is overigens gemiddeld ongeveer gelijk aan die van de bezoekers van 
andere partij-sites. 

5 



Jeeftijd, in percentages Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
website partij-sites 

12-17 5 3 
18-24 19 21 
25-34 27 26 
35-44 16 21 
45-54 14 18 
55-64 11 8 
65 en ouder 8 3 
Totaal 100 100 

De bezoekers van politieke websites zijn een redelijke goede afspiegeling van de 
internetgebruikers in het algemeen. Ook in die groep hebben jongeren en hoger 
opgeleiden de overhand, zij het in sterkere mate dan bij politieke websites. Dat 
politieke websites relatiefveeljongeren trekken, zou dus kunnen worden ver
klaard uit het 'internet-effect'. 

De bezoekers van politieke websites zijn over het algemeen tamelijk actief op het 
internet. Tweederde (66%) van de bezoekers van de CDA-website is twee uur 
per week of meer op internet. Dat is minder dan de bezoekers van andere partij
sites. 

het aantal uren surfen op het inter- Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
netper week, in percenta2es website partij-sites 
Minder dan 2 uur 34 25 
2 tot7 uur 37 39 
7 tot 14 uur 15 17 
Meer dan 14 uur 14 19 
Totaal 100 100 
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Politieke websites en de verkiezingscampagne 

gevolg van het toenemende gebruik van internet worden websites een steeds interes
campagnemiddel voor partijen. In de laatste vijfweken voor de Tweede

ervenJ.e2~m~~en van 1998 werden de websites van de in het parlement vertegen
·~~·--11<Tf1P politieke partijen naar schatting ongeveer 100.000 keer bezocht. Het aantal 
ivL'''"''~~·~ in de verkiezingscampagne van 2002lag veel hoger: alleen al in de periode 6 

(de dag waarop Fortuyn werd vermoord) tot en met 15 mei (de verkiezingsdag) 
de sites van de in de Tweede Kamer zitting hebbende partijen.en die van de LPF 

Leefbaar Nederland ruim een miljoen maal bezocht. De vraag is nu welke functie po
websites vervullen in de verkiezingscampagnes van politieke partijen. 

de CDA-website alleen sympathisanten en geestverwanten, ofweet de site ook 
kiezers te trekken? Blijft het bezoek aan de CD A-website tot deze website 

of surft men voor politieke informatie en discussie langs meerdere politieke 

• De CD A-website trekt niet alleen mensen die al van plan zijn om op de betref
fende partij te stemmen. Eenderde (33%) van de bezoekers overweegt om op 
een andere partij dan het CDA te stemmen, ofheeft de keuze nog niet bepaald. 
Dat is minder dan andere partij-sites. De CD A-website is dus meer dan een 
'preek voor eigen parochie': ook zwevende en twijfelende kiezers weten de 
CD A-website te vinden. In die zin lijkt de site dus een geschikt instrument om 
nieuwe kiezers te winnen. 

voorgenomen kiesgedrag, in per- Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
cent~g_es website partij-sites 
Stemt dezelfde partij als de bezochte 62 60 
website 
Stemt een andere partij als de bezoch- 19 26 
te website 
Heeft nog niet besloten 14 10 
Gaat niet stemmen 5 4 
Totaal 100 100 

• Het bezoek aan de CDA-website blijft meestal niet tot deze site beperkt. Twee
derde (68%) van de bezoekers van de CD A-website heeft per maand op meer 
dan twee verschillende sites gezocht naar politieke informatie. Dat is meer dan 
bij andere partijsites. Dit geeft aan de bezoekers van de CD A-site geneigd zijn 
zich breed te orienteren. 

bet aantal verschillende politieke Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
websites bezochte deze maand, in website partij-sites 

_Q_ercentages 
5 ofmeer 27 32 
2 tot 4 41 38 
1 14 14 

__g_een 18 16 
Totaal 100 100 
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websites voegen een nieuw element toe aan de verkiezingscampagne. Hoe de 
erl<Ie:zan!~scam,pa:gne zich verhoudt tot de andere campagne-activiteiten op radio, 
kranten is echter niet duidelijk. Vervangen politieke websites de traditionele me
het verkrijgen van politieke informatie, ofzijn politieke websites hier een aan

op? Is een politieke website in staat mensen te bereiken die niet via radio, tv of 
kunnen worden bereikt? 

Politieke websites zijn voor de bezoekers geen vervanging van de traditionele 
media. De politieke website wordt vooral gebruikt als aanvulling op het politieke 
nieuws in de krant, of op radio of tv. Dat is ook het geval bij de CD A-website. 
Bijna driekwart (72%) van de bezoekers van de CDA-website volgt vrijwel da
gelijks het politieke nieuws via krant, radio en tv. Dat is wat minder dan andere 
partij-websites. De groep die zelden of nooit het politieke nieuws volgt - en dus 
aileen via de politieke site kan worden bereikt - is vrij beperkt. Bij de bezoekers 
van de CDA-website is deze relatiefiets groter. 

Bezoekers CDA- Bezoekers andere 
website 
72 
19 
5 
4 
100 100 

Onder de bezoekers van de CD A-website zeggen vrouwen, jongeren, en lager 
opgeleiden vaker dat zij het politieke nieuws minder tot niet volgen via radio, tv 
ofkrant. Voor hen is de politieke website dus vaker het enige middel om zich in
formeren over politiek in het algemeen en de verkiezingscampagne in het bij
zonder. 
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5. Redenen om een politieke website te bezoeken 

Politieke websites bieden over het algemeen een gevarieerd aanbod van informatie 
over politieke partijen, verkiezingsprogramma's en politici; discussies over allerlei 
politieke onderwerpen; en mogelijkheden om contacten te leggen met partijen en poli
tici. Ieclere website legt hierin andere accenten. Een rondgang langs de verschillende 
partij-websites leert dat deze zich vooral richten op het aanbieden van informatie. 
Mogelijkheden tot discussie worden nauwelijks geboden. Evenals tijdens de campag
ne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 blijken politieke partijen hun sites 
dus vooral te zien als een middel om de kiezer te informeren. Ret is natuurlijk maar 
de vraag of de bezoekers van politieke websites hier ook naar op zoek zijn. Willen ze 
alleen maar informatie, of zijn ze juist geYnteresseerd in online-discussies en e-mail 
contact? 

Internet maakt het voor burgers gemakkelijker om politiek actiefte zijn. Ongeacht tijd 
en plaats verschaft het- snel en goedkoop - de mogelijkheid tot politieke debatten en 
contacten. Een e-mail naar een partij of politicus is immers vlugger verzonden dan een 
brief, voor een politieke discussie hoef je niet meer naar een vergaderzaal. Internet maakt 
het dus mogelijk dat kiezers en politici directe contacten onderhouden. Volgens som
migen kan dit grote gevolgen hebben voor het functioneren van de democratie. Verkie
zingscampagnes en partijorganisaties zouden overbodig worden, of op zijn minst in
grijpend veranderen. Ofhet zover komt, hangt natuurlijk afvan de mate waarin bur
gers geneigd zijn de interactieve mogelijkheden van het internet te gebruiken om aan 
de politiek deel te nemen. Ret is nog onbekend of dat het geval is, en of ze daar poli
tieke websites voor gebruiken. 

Wat zoeken bezoekers van de CDA-website en andere partijsites? Zijn ze op zoek 
naar informatie, en zo ja, informatie waarover? Ofbezoeken ze de site om met ande
ren te discussieren? Gebruiken ze de CDA-website om e-mail contact te kunnen krij
gen met een partij ofpoliticus? 

Voornaamste reden om politieke website te be- CDA A11dere partij-
zoeken, in percentages website s 

Informatie over partijstandpunten 48 45 

Informatie over politieke partij 14 16 

Informatie over verkiezingscampagne 12 10 

Informatie over kandidaten 8 9 

Deelnemen aan politieke discussies 4 4 

E-mail contact met partij 5 3 

E-mail contact met politicus 3 3 

Overige redenen 5 10 

TOTAAL 100 100 
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Uit de enquete blijkt dat de mogelijkheden tot discussie en e-mail contact - voor zo
ver aanwezig- niet de voomaamste reden zijn om de website te bezoeken. Net zoals 
de bezoekers van andere politieke websites, zijn ook de bezoekers van de CDA-web
site vooral op zoek naar informatie over partijstandpunten en over politieke partijen. 
Het deelnemen aan politieke discussies of e-mail contacten met partij ofpoliticus 
worden veel minder genoemd als reden om de politieke website te bezoeken. Tussen 
de verschillende partij-sites bestaan wel enige verschillen in de redenen die de bezoe
kers opgeven om de site te bezoeken. 

• De bezoekers van de CDA-website zijn vergeleken met bezoekers van andere 
partij-sites wat vaker op zoek naar informatie over partij standpunten en in
formatie over de verkiezingscampagne. Ook e-mail contact wordt vaker ge
noemd als reden om de CDA-website te bezoeken. Wie de CDA-website be
zoekt is vergeleken met bezoekers van andere partij-sites minder geYnteres
seerd in informatie over politieke partij en informatie over de individuele kan
didaten. 
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·----------------------------------

6. Hoe worden nieuwe groepen bereikt? 

Van politieke websites wordt wel eens verwacht dat zij de politieke betrokkenheid sti
muleren van mensen die zich nu nog vaak afzijdig houden van politiek. Zoals we net 
gezien hebben, is dat maar ten dele het geval. Het bezoek aan politieke websites beperkt 
zich grotendeels tot de groepen die vaker- dus ook hier -politiek actief zijn. Politieke 
websites- en ook de CDA-website - slagen er wel in relatiefveel jongeren te trekken, 
een groep die normaal minder politiek actief is. Door dieper in te gaan op de redenen om 
een politieke website te bezoeken, kunnen we meer te weten komen over de manier 
waarop de politieke site verschillende groepen kiezers weet te bereiken. Gebruikenjon
geren een politieke website vooral om zich te informeren over de partijstandpunten uit 
het verkiezingsprogramma, ofwillen ze discussieren over politieke onderwerpen? Reb
ben hager opgeleiden andere redenen om een politieke website te bezoeken dan lager 
opgeleiden? Verschilt de CDA-website in dit opzicht van andere partij-sites? 

• Tussen de verschillende opleidingsniveau's bestaan er geen grate verschillen in 
de motieven om een politieke site te bezoeken. Hoger opgeleiden zijn wat meer 
op zoek naar informatie over partijstandpunten en willen vaker e-mail contact 
met de politieke partij. Lager opgeleiden zien een politieke website vaker als 
hulpmiddel om informatie te krijgen over politieke partijen en hun kandidaten. 
Bij de de CDA-website is dat ook het geval. 

• Jongeren (jonger dan 25 jaar) gebruiken de Partij-sites vaker om zich te informe
ren over politieke partijen. Ouderen zijn over het algemeen wat vaker gei'nteres
seerd in e-mail contact met een partij ofpoliticus. Dat geldt ook voor de CDA
site 

• Vrouwen zijn vaker op zoek naar informatie over partijstandpunten; mannen 
hebbenjuist meer belangstelling voor informatie over de partij, de verkiezings
campagne en deelname aan politieke discussies. Dit geldt in sterke mate ook 
voor de CDA-website. 
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7. De politieke website als campagnemiddel 

De marrier waarop politieke websites door hun bezoekers worden gebruikt, laat zien 
welke rol deze sites spelen in de verkiezingscampagne. Zoals hierboven al is aangege
ven, weet de CDA-website en andere partij-sites ook zwevende en twijfelende kiezers te 
bereiken. Ret bezoek aan de CD A-website blijft dus niet beperkt tot de eigen achterban. 
Ret is aileen nog niet duidelijk waarvoor zwevende, twijfelende en trouwe kiezers de 
partij-website gebruiken. Rebben zij verschillende redenen om een CDA-website te 
bezoeken? 

• De partij-achterban van het CDA is op de partij-site vaker op zoek naar informa
tie over de partij, de partij standpunten en verkiezingscampagne. Verder wordt de 
partij-site door de achterban wat vaker gebruikt om e-mail contact te krijgen met 
de partij. Mens en die overwegen op een bepaalde partij te stemmen, lijken via 
de website de band met deze partij te onderhouden of te versterken. Dit ver
schijnsel is ook zichtbaar bij andere partij-sites. 

• Bezoekers van de CDA-website die van plan zijn op een andere partij te stem
men, hebben relatiefmeer interesse in informatie over de politiek partij, de ver
kiezingscampagne, de deelname aan een politieke discussie en e-mail contacten 
met politici. Dit kan betekenen dat deze groep de site bezoekt om zijn visie op 
het CDA-gedachtegoed nog eens te toetsen en daarover met anderen in debat te 
gaan. Dit verschilt in zeker zin iets met de andere partij-sites. Daar was deze 
groep bezoekers, die op een andere partij wilde stemmen, in grotere mate ge!nte
resseerd in info over de kandidaten en e-mail contact met de kandidaten van de 
betreffende partij. Dat (vooral paarse-) politici aan het eind van de campagne 
veel e-mail- waaronder nogal wat hate-mail- ontvingen van boze ofbedroefde 
kiezers, lijkt dus met de enquetegegevens overeen te komen. 

• Mensen die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen, gebruiken de CDA
website meer dan gemiddeld om zich te informeren over de standpunten van die 
partij. Juist voor hen voorziet de partij-website dus vooral in een informatie
behoefte. 

• Voor de groep die te kennen geeft niet te gaan stemmen, is de CDA-website rela
tiefvaak een bron van informatie over de politieke partij of een plek waar men 
kan deelnemen aan politieke discussies. Voor deze bezoekers - die vooral bestaat 
uit jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn- is de partijsite een middel om zich 
te politiek te informeren en te orienteren. 

Politieke websites zijn voor de meeste bezoekers een aanvulling op het politieke nieuws 
dat radio, tv en kranten brengen, zoals reeds vermeld. Aileen voor een kleine groep van 
vooral vrouwen enjongeren is de politieke website het enige middel om zich te informe
ren over het politieke nieuws rond de verkiezingscampagne. Ook hier is het de vraag of 
dit betekenis heeft voor de marrier waarop bezoekers politieke websites gebruiken. Reb
ben mensen die het campagnenieuws dagelijks volgen via de traditionele media andere 
redenen om de CDA-website te bezoeken dan mensen die voor het politieke nieuws 
vooral zijn aangewezen op politieke websites? 
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• Mensen die het politieke nieuws vrijwel dagelijks volgen via radio, tv ofkrant, 
gebruiken de CDA-website en andere politieke websites relatiefvaak om aanvul
lende inforrnatie te krijgen over de verkiezingscampagne, over de kandidaten, 
om deel te nemen aan politieke discussies en om e-mail contact te hebben met de 
partij. Dit zijn ook precies die punten waarop het internet zich onderscheidt van 
de traditionele media: snelheid ( actuele informatie over kandidaten en de cam
pagne) en interactiviteit (deelname aan discussies en e-mail contact). In dit op
zicht verschilt de CD A-site niet van andere partij-sites 

• De overigens betrekkelijk kleine groep die zich niet laat informeren door radio, 
tv ofkrant en voor het politieke nieuws vooral afhankelijk is van politieke websi
tes, gebruikt de CD A-website vooral om meer te weten te komen over de partij 
en de standpunten. Voor discussie of e-mail contact wordt CD A-website veel 
minder gebruikt. Bij andere politieke websites is dat ongeveer in gelijke mate het 
geval. Het lijkt erop dat mensen die politiek minder goed ge1nformeerd zijn de 
politieke website vooral zien als een middel om snel wat informatie te krijgen. 

• Wie een politieke website geregeld bezoekt, heeft gemiddeld meer interesse in 
informatie over de partij en over de verkiezingscampagne. Ook deelname aan 
politieke discussies wordt door deze groep relatiefvaak genoemd als reden om 
de website te bezoeken. Dit laatste geldt in mindere mate voor de CDA-website. 
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8. Samenvatting en conclusies 

De online-enquete die tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2002 is gehouden, geeft een eerste indruk van het gebruik van 
politieke websites. De gegevens Iaten zien dat enkele hooggespannen verwachtingen niet 
zijn waargemaakt: politieke websites zijn maar ten dele in staat om die mensen bij de 
politiek te betrekken die zich tot nu toe hiervan afzijdig hebben gehouden. Het bezoek 
aan politieke websites beperkt zich voor een belangrijk gedeelte tot de groepen die altijd 
meer politiek actief zijn. Politieke websites zijn wel succesvol in het bereiken van jonge
ren, een groep die normaal minder politiek actief is maar wei vaker internet in het alge
meen gebruikt. Dat geldt ook voor de CDA-website. 

Een andere verwachting rond politieke websites is dat zij rechtstreekse contacten moge
lijk maken tussen kiezers, partijen en politici. Voor zover CDA-website hiertoe gelegen
heid boden, is hier weinig gebruik van gemaakt. De voornaamste reden om een politieke 
website te bezoeken is voor de meeste bezoekers het vinden van informatie over partij
standpunten, over de partij of over de verkiezingscampagne. Politi eke websites worden 
veel minder gebruikt voor online-discussies of e-mail contacten met partijen ofpolitici. 
Dat geldt ook voor de CDA-website. De bezoekers van de CD A-website verschillen in 
dit opzicht nauwelijks van de bezoekers van andere partij-sites. 

In de manier waarop een bezoeker gebruikt maakt van een politieke website, weerspie
gelt zich het verschil tussen mensen die erg politiek betrokken zijn en de groep die zich 
meer afzijdig houdt van politiek. De groep politiek actieven gebruikt de politieke site 
meer interactief: vaker dan anderen gebruiken ze de site om deel te nemen aan politieke 
discussies of om e-mail contact te krijgen met partijen of politici. Mensen die meer poli
tiek actief zijn, blijken ook op internet vaker actief. 

De CD A-site is niet aileen een 'preek voor eigen parochie'. Nogal wat bezoekers zijn 
van plan om op een andere partij te stemmen ofhebben hun keuze nog niet bepaald. 
Toch is hiermee niet gezegd dat politieke websites een rol spelen in het overtuigen van 
andere kiezers. Mensen die van plan zijn op een andere partij te stemmen, lijken de 
CDA-website vaak te bezoeken om een oordeel te vormen over de standpunten van de 
partij en hierover met medebezoekers en/of politici in discussie te gaan. De eigen achter
ban lijkt de partij-website met name te gebruiken om de betrokkenheid bij de partij tot 
uitdrukking te brengen, hetgeen zich onder meer uit in het opzoeken van informatie over 
de partij, de campagne en het leggen van e-mail contact met de partij. 

Politi eke websites maken de campagne-activiteiten op radio, tv en in krant bepaald niet 
overbodig. Ze voegen wei wat toe aan de campagne zoals die via de traditionele media 
wordt gevoerd. De toegevoegde waarde van politieke sites ligt vooral in de snelheid en 
interactiviteit van het internet: wie snel actuele informatie wil over de verkiezingscam
pagne ofwie wil deelnemen aan discussies kan hiervoor immers niet terecht bij radio, tv 
ofkrant. 
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Zoals de enqueteresultaten laten zien, hebben politieke websites nauwelijks geleid tot 
een verbreding van de politieke betrokkenheid naar groepen die zich normaal minder 
politiek betrok:ken tonen. Wat wei duidelijk is geworden, is dat politieke websites met 
hun snelle informatieoverdracht en interactiemogelijkheden bijdragen aan een verdie
ping van de politieke betrokkenheid. In dat opzicht hebben de CD A-website en andere 
politieke websites in de verkiezingscampagne een eigen, onderscheiden rol gespeeld. 
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